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 كياطتسم باثک مانراهنو راهنلا فلاوبشا ندةروهشم تاناکح بلک
 لوا هنس اک ندنو بولوا هرزوا یناسل دنه یسهیلصا حس

 ناو طسب مس هویش یدئه ناسلو و لق هن هج نسلارق

 ییدوسقو عادص كراتدیا هعلاطمو رس هدب افو مور خاطر نانلوا

 قر هنلوا یطرایش نالوا ندنعون تاب وشح ندنروص قجهلوا بجوم
 حل ردان ندنفیدلوا شخلا یرالحم قج هللا هصح لصاو یس هدیز

 فلا یک یتددلوا یتوکر كن دیکر هو ینیدتلوب باتک لزوکرب
 هر هجرمسارف ندتشدلوا یتوکرب كم هدو كناتک هلیلو هل بل

 ییاح نطصم هعفدوب ندنس هس نالوا شعلوا لقت

 . هلبراتفرعم یمهف دیعسو یرکش دجاو دشار یلعو
 تروص هجج زلاب هب کرت نالا بذع ناسل

 یواحیخد یی همز لری واصت هد هنن
 ببتر هن رزوا دلج رپ قر هلوا

 لصحام فرص هنعبطو

 ردشتلوا مادقا



 ناهج شخ ترح تک: ناروت یکاح كستکلمرعنک «دعدق اهر

 "هدارهشبولوا یدالوا مقهدرب هلیمان زانحرفو كکرارب هدنسسازورخرف
 نامرهقرب جک فصنم هللا هیناسنا تالاکو لئاضف ع اونا تنعناوج

 بحاصو لاجو فطا کلام جد زانحرف یس همشمهو نام زاردات

 یدبا نارود تفآرب لاصخ نخ

 هداج هد هجرد تیاسبن هعشب نذنس اهب ملاع نسح زانحرف همی ایف
 لدزا رلتیلبا رظ۱ فطع هنل اثم یروح لاجل ند بی دلوا یس هحاص

 لاح ما یرالوا لاصو لئان یرهلوا ره ناربح هنسودنک ناحو

 رسا دوخاب و یرسرس 5 نونحا هلیقشع درد رثا راک ماجا هلغلوا

 ندنارس زانحرف یداررولوا یرب ندنآیح هرخالا قرهلوا شارف

 هلیس هناکزان یارالد راسخر یاشاع «دکد لیآ راکش مزع بوقرج

 راظتناو مالس هتسب فص هدنراذکهر هرزوا 2: | ترسح نویعربونت

 ىس هنالامه جاتو شیک هسغن ةسلا یزانحرف تكلم *یلاها نالوا

 ړو یفارطا هدنرزوا راتفرابص بساو ینیدلوا شکا هفرطرب

 هدلاح یرلک دابا هطاحا هنس هجراربس ندرظنربت هب راج ضاس
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 ۳ دڳ زاد ز> رو هراکح % نا

 شورخأب رد :یلاما 2 صرع ناتفآ لا هش سم

 .یدبا رواوا نام ۱*هرکتک لصاو ءااشام هز اوا نالوا دا ندنفرظ

 هدنحا موج هد هسا رادنسح ندنرب رب ردعتره هروب وخ یر اوج

 ی رظن كلاعیساداو نسح زاخر هل هتروا كرلن وب یکم ثمهام

 شفتشوق ف ارطا كرلنوب هت ندنکیدلبا بلج ه و دنک هج هعشپ
 هداشاع فویسلا هل واسم رک اسع ندیک هدن اکر هد هنو رفع E نالوا

 یر سام ناشاس هح هداز هل رلمام هوا ردأق دنعرم تولد نالوا

 تقوهن رهز انحرف هدلاح ینبدلوا یرلتنوذام هکعا فلتو حرج

 هدتمالصا ندرلتک الفوش نالک هن راشاب قلخ هسلوا شیبج هراکش
 ییئدصاو ناح یا اره هدنس هنالد اک رظل كا سکعلا تولوا

 فا ناک لیس فی , رلمد كرد ان ان رف و ییرلسقت «دنر زوا تار

 قلخو نداق دوب تعفم  هلیعوقو وا ورم اا قوش لا
 LEE ناروت یردب ندشعب دمهلوا نک كجا عنم ندلاحوش

 كقلخ ندرلتک الف ییددلوا ثعا كن ر روخ نسح كناطاس زانحرف

 ند ارس كس هع گ كرد ا ناهن ندرزوک قرا نوڪ“ هطداح

 ترسح یالب وغ یلاها اعقاوو شلیا قاسیو عنم یسمتیچ هرشط

 هد هسیا شعالناق یر ورض قرهوا د 9 حورجرب اهد هلبارادلد
 ندنکیدتا ا هر 49رش 1 نوت یآ 9 نسح "هزاو 1 را انحر 5

 ۶ تس +
۱ 2 

 + اهتساح یرکذ نم عم“ ا برطیو #*
 هک انابحا نیعلا لس قشعت ندالاو #۴

 ندرلنو كردرا قشعل باغ هورس ای ندتسدا ییفصو

 ررپ "القتسه هل راکفا كتا سالحا E یزاخرف یر ره
 اراک ےک یک برک یک یرلفدلوا شکراق,> ی ےلہا

 1 شالا

 ىا لر هشود هغازوط كل یک تکرار هدنمایم لع هھکر رب زانحرف

 هدقدلتوط هغازوطسودنکر ار هلیسسابا صبا ینا ںایاک ك



 امنو رانا فلا ۴ ٤
 ان وروش هلیسم روکینکیدک بوغار لو رار یا کک تورا

 ندروکد عج تروصو ییالوط ندنخبدنوفوط هن راکفا هدناح اف
 هدعدلوارادس ندو وازانخرف ۰ ید لوا بحوم شسرفتت هلیلاک

 نکفترثا كنا ژروب و بولوا رثأتم تباغب ندابژر ییدلوا شمر وک
 لا هتسودنک هکلب تویلوا بهاد هحهرذد نر وصح نا

 نا هتربرب ا وروش هدنقح یردقم ج وز ندعص نالوا هلیمات (ااسک)

 باق تقر كلاس ةضاطو تناسخ كاجر هفاطیارب هلکنو و
 ةنعثدلوا كعد هنارا یتیرلکدتا تم نارفک "هلماعم لباقم هنتففشو
 هدنیش ند هب ونغم ةن نق وسشا ندنکیدلبا لصاح نیش مرج
 هش رب ندنارادک یراق ووا لج وتم هكرایعلدا نالوا كدلك
 راتفرکو بات وح ټر لال دتسالان یتفج هوا جاکنو دءعكنسو دنک هدتبلا

 بوراو ةَ روضح كهاش یرد هدلاحیتددلوا بارططا عاونا

 كر هی وک ینس هبل ترفن هدنعحم هروک ذم ةفاطررحع هجور

 لصاح یساضر كنس ودنک هسبا ییم.هب هعل ا طم هنره کلات

 هل اسا ندر و مسح ود یسعاملوا دع هب هدسکرب هعفدذوا

 مرق قاب ۰ قرهلوا بجوم نیل تقر هبترم یروشآ كلا راشم هاش
 ما ر وک یس لص وصح و ED كن راو9او لم ده 7

 كنب راهاش داب دنهولو هکمردبا مق هلبا (ااسک )لاو ماتلوب
 لوق نسح ك سلبا بلط دۍ ر ندا هدا هش نالوا یراو

 نالوبعوقو كس ردپ لر هد ملا خوزت سس هجهدلوا كيآرو
 لاک هللا نانتمطا لیصح هعقدلوا ن دنس هوق تادهعتو تانیمأت

 شخاعاب هاضر شاو اا 0 هلک ةن هر اد هرزوا تون

 نالبر دنوک ندنفرطرلتم وکح «دنرورح نوک جاقرب ندنرزوا كنوب

 ) رايا (



 e هک زاخر هباکح ¥

 هالو خد ههاشروضح هب وانلاب یس رب ره ر دبا د وزورر رز رایج
 هع رک هلیسانت یراتکو شو لاح نسحو تورثو تم كنبرلعوبتم
 تر وسمأم نالوا هدن جا ییاودزا بلط كز انحرف یخ زات

 عاونا هب روم الا بس هدیابوبو ماهفاو ضع یي را فصوص
 یشدلوا هدنلا یدنک یتدارا كنب رق هد هشیارلشلیا ماراو حاملا

 اک هتفالخ كن راکفاو لم نالوا بیو

 مق وب كب هنرزوا ( ااسک )لآ هن رزوا كنوب و یک دیم
 یک هی لوبق هکلجوز یی هسیگرب چھ هسیا كنس ae ر ییا

 هجراتب رومأم رایملا رورضلاب هنن : رزوا یسلپل نايب هلتکارت ناسل

 روبحهتدوع ًاسویأم قرهلوا بوم یروشآ ۳ راک م ا شیارپ
 -. رلیدلوا

 . دنب رزوا كن رافلک بوفیچ هلبا تیسوب ام لاک كرایچلیا كب ناروت ءاش
 كن ریفیلکن نالوب عوقو هلهجولوا رلود یرلودلوا بوسنم كرانوب
 هماقتنا ذخا هلبس هنارا هربجءوق لر هنجوک ییالوط ندنلوق مدع

 هدنروهظ كب رحرب زبرتوخ لر هشود ةتشالتو راکفا یراقج هشقلاع

 فست هدایز هنک دلبا مق كوب نوجا ین كج هو ببس
 هک ارا هن روضح یس هاد كز انحرف بععرد ندنکیدتا

 كمهع رک اب ۰ رویلوا مارفتسا بجوم تباغ کر حو لاحوش كنس
 ی هر نرایلعت كنسوب و ۰ ردن باس هنن رون هلص وصح جور

 هروب رم هاد ًاباوح هننام ۵ وا نالو ع وقو ود هلل وس ردیلکد

 ید كرام دا زک هراجو ردلکد قحال ملع هدیشوب مهاشرخ

 هاش هدکدرب ورخ ییعیدلوا یس هیابا ورو هزانحرف د تیفغکو ۰ کد

 ۱ لص هدر هج ردو كنا وررپ هنن راکفاكم هع رک ب باع هلتربس> لاک

 هش رزوا یسلیا SEET رارکتزوید وفا یربسد داو مکح

 هباکح لیصفترپ هلهجو یغیدنلوا نایب هدالاب یتسیفیک هروب نم هیاد
 هدانعم ېلاعو یدلوا هر امزک هم رک ندا وروب مهاش هتشيا بودیا
 ا رلککرا میچ ہد کر حو لاح تاکیک تاکرا يکي دليا هدهاشم



 ا و راهنوراهنلا فا #۴ 1
 شکروا یزوک هرکرب هسیا لصارهو شاوا بهاذ هنکلتاخ
 را رخآ ىلا ككرهدیا رفتت هلل اک ندراککرا یشان ندبسو ندنعیدلوا

 یدلباهدافاوید ۰ ردو بلس را هما شوک اکر هج اودزا

 قرهلوا بحوم نع نوتسوب كهاش یس هعفاو *«دافاوشا كنهلاد

 رابج) هلام ترودک لاح وش نس هعرک یربشأت كن وررب هلبوب
 یعوکحو یاد یدک كلحو و ندننتکیدم هر و انعمرب هتشیدنآ

 ا وق ید ینغج هلوا مزلتسم یریذاحم عاونا یراخو یلخاد هدنقح
 هنهاع رککرا زا حرف یسهع رک كب ناروت هاش ندنگیدلبا مرج
 یرادتو یرح كلا ح الصاو لیدبت ییراکفا تینا مدع نالوا
 هاد نکج هلس هلوا نکم هلهجو هنكنو لر هشود هن درد یسهراح

 مهاش ید هروب نم هدکد یا ترش ام هبراشتسا هللا هروب نه

 هدرکلود ناس رک هسرروس هدارا هک هب راج یس هزاح كص وصخوش

 شمروتک هنزپ رب هدکر زو كنتو نان قح لر هلک ندنس «دهع

 راتعفا هل یسلتروق هلم هطساو می ند درد هلل وش كءاطلسو هلغلوا
 هلوا نکع لصن یلح كمهم مارب هلل وب هيلا راشم اش هتسعد مزدا
 هدافتساو زونلا هصح تیاغ رک هب راج مهاش هجدیا لاوس ینکج هلس

 لەن یرانو ۰ مرولب ز هاکح ق وجر یل دصلکا فح روناوا
 کرا هدمهو ۰ مرر داكا یزانحرف مه لمثل دنا

 نامه لرلککراو ۰ مترو گز او ند هدر یدلوا بهاذ
 ودنح هلص وصخ نولوا قولح هرزوا تناتم ی هلج

 . راتسود قداص هدهدار هن «دنرحا قر هلوا صوصم هنر

 لب رانا رلقلراک ادف هلهج و هن ینیرلنبم قدص لاک و نغیدنلوب
 داغعا لر هتسوک هدز هباکحدهبس ان اب ییرلق دلوا شعا تابا
 كن ناروت هاش هلسع ا نیم ان ويد مولىا حالصا یتیراکقا هتفر هتفرو

 2۱ اف ا ایا دو شاتمو دعاسمتورب و زارق هتروضو
 یدلبانامرف هنس با

 "لرهدیک هتناب كهاش یردب هرکصندم اعط هدناقوا را ناضلاس را

 در



 : # i٭ مساقلاوبا هراکح ۷

 فول ام هکماکا هلرتاغرتو غن عاعسا دزە راح هدنزاسو هدان[وخ هداروا

 یراحابص یرهاکح یکی دلبا تبنو روص» هروب ص هب اد ندتفیداوآ
 یسلرباهلر دبا قیلعت هتواخ تقوی دن وص هماجداتعم ر كزاتحرف

 نامه یس هاد هدقدن وص هماج ناطلس زانحرف حابصلا ىلع نوک

 زهباکح فح قوچ كي رک راج عاطاس بويعا توف یصرف وب
RES او لسعیاعسا مهدبالقن نک هسرر ویب هدعاسمرکا مرولب 

 دام رککج دنلرک لوک لوک هدمهو رولوا شم هلتبعص نکقو مه
 از انحرف هج رک هدکدید نکسرولوا شهلکا یرهناقس هدهلوک لوک
 هراکحكرانانلوب هدنفارطاهد دسلا لک د قا عهد هح ردوایعاعساهباکح

 اتداع هرزوا كمردنلکاشبرللکوک هدهباس وب ندنفیدلوا یرنقارم كملکید
 زانحرف راقدلوا هدکت|لرج هدنصوصخ ی ساوا لقنلوا هةیقد رب و
 هرول ص یس هاد ندنکیدرب و تصخر ها هر اکحو لقن هع روک

 یدلبا ادتا هب هب اکح یتا هج ورب

  #۴٭ نوک یر
 ( یس هراکحكعم اعلا ولایلورصب (

 زورفمو بوضغ هجهدانز زار یدیشرلا نوراه ار ظن هنب رالقن لراخر وم
 ىدا هسلوا شمالوا روبخو صا ج تاغ هکع ااو حدم یسودنکو

 یدیا رهلوب تردق ید یک كنا هدنحا را هفیلح ناشلو هدنرصع ۱

 ییغیدعلو هفیلح یر لت ام هنسودنک هدضرا یور دبشر نوراه

 هل و رفعج نال او یعظعا رب زو ندشدلوا هدکعا اعدا هشه

 سل وب هدانن و حدم هلصاف الب ییودنک تاذلا كن هقیلح نوک نو ۱

 رد راو مزا نر لهجو شرک و لم دبع ند کل ود تاذ یدتنا

 فطا هلغلوا رباغم هرکن هشو ناكا حدم یرکو دنکت اذلای زس هک

 زکیارسو الاعر یزک اتو حدم یی الوط ندزک اطعو توا سو ناسحاو
 هد طعم دالب نالوا كتم .وكح ورق ور ندرلن وب نوسسا لح

 لر هدا كرت تب رلتکلءو,نطو خد یرخا مسقو ندنرام ویب بوغوط
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 یارو نما لظ:تم هلی هب اس نکتل ادعو نیئاوق بولک هرک هدلب

 9 نیا کش هفح ناتح یان ندن رللبا تراحم هلا هافرو تمالسو

 ,E اد هدنرالد کک واه“ و اطع هذناو .تنڪوشو رغ یاهس یاعد

 طاشن ړو ظوظح هداز ندحد# یزکی دنکن کن وامه باق هعقدلوا
 تواوا كاطع هداز دا نوراه ل دنگ د ۰ ردنءبط قلوا

 هزارورخمو هناروقو وللوب ردصراو هسوکی مر هقشب هاشم دن دنک «دلاع

 عا مساهلاوا هد هریصلا مه ۳, توا رفعج هلاراشم «داوح

 الا ندنررصاعم ییشعلو یفولاح بودو درغاوج صخعثر

 هل اش هفیلخ ندنناوجیکدرب و كلرهبد رد ی تم ی هد واح“ و

 5٠ا رز هلت دشو فتع لا ندنقیدلوا كالس دحو وخ
 ° رذمز ال یف كن هدش رب نداراسنحاو راتخا یذحح هدنروصح

 یذک هدتقور ا هدزکدل ود روضح مهاشقایرفعج ر زو هسک د

 تاذلاب هدمرفس یک هرکص هب هرصب یم اقلاوبا نکلو ۰ متارا تخا
 نالو لود ةن رح هح رک مدنل وب هدنسهن اخو مدروک بودیک

 هد ۵تسلا یقعسم مرزوک هلس هده اسم ان هست | یاس ی اثما

 هد ه اهن هج رد توانی هدنعیطو تور یکی دا هدهاشم هدعاقلاوبا
 تدح نوت قترا هدک دی د ۰ ردشلوابحوم ی وتعو تارغتسا

 گلاس نیسروتوط یو اسم هلا مب یدار یداعهل وار هشلهدابز

 ر دارها یتفنقوت كرفعج یریز و هنطباض یراظفحسم یارس رار
 هلل ون ییهقیل>هدس ز هدسس یس هرکاب هحوز تودیک همرح هدعل

 لرکضغوتدحوب ےھاش ناما هلا شالت نورشاش هجر وکت دخ رب

 یریزو ررح لاونمرب د نوراه بودا لاوس وید ۰ ردن یبس
 2 هد ز هن رزوا انا یعل دلوا شعاندح هلیسهدانز هرفعح

 نوا قیعح كئش وش بوالفاص ییفیک نالوا رعضم هدزرکیلاع بلو

 كرفعج رکا زکی روب لاسراو نیبعت یرومأم نالوا زکیدن رپ لقت سه
 ( یزوس )



 یه تی تو ت ااا یی اه تا

 ۲ ٭ مساقلاوپاهیاکح و۶
 یتیدلواقیال ییالوط ندنراسج وشاصفاو هدا راقرح هب ڏک ی روس

 زوس یکیدلب وس سکعلابو كمردا ییدح بودبا بدان هلهج و
 مرح هدنعح تفولوا هسلا رولشالکا ییلدلوا حک بویلوا دعنص

 نالواتکحو لععقف اوم كندي ز ويد ردمزال قمالوایس

 هعخبجوم ی ار وب بودبا افط او نیکستیییضغو تدحران كن هفیلخ یسهدافا
 نادع واو | ارزو هتهیفص لتضع ث هلککع | س> ید تعفن م هدنکرح

 رک هدنرس هلآ رفعح دب اش رومأم كج + ا نیو یر

 ید «دلاح یکیاونش نوسلو تغلاو تبع سکعل اب ك رکو نیکو دسح

 بودیک هب هرصبتاذلاب نوجما یرلکج هبعا فقاو ندلاح تفیقح یب
 نانلوا فصضو یوا “و فقاو مدنک هلیمامت نیعلایآر هنتفبقحو هنک
 هدنک> رفعح هروک هنام ولعم مک دیا ات ر هشروک هلا و

 .دصدو مرع نوراه ی دلبا مس ولد مردنا ارجا ییهمزال "هلعاعم

 در كانك دن یسارجا مدفا نار كد صقمو مار ييدليا

 هرصبقرهلوا راوس هبسسارپ هثشاب نکلا بوقیج ندنب ارس هج ول رک
 1, دنا هن اخر ییدلبا یقداصتدورولا هب هرصد و یدنوط یاو

 تورث هدنرهش هرصد قلاب اب او | یسیج وق كروکذم ناخ

 ردبم۴ | یتودتلوب هکر هلان ےس اقلاوبا ن نوزف اندرلهاش هح واسو

 هلیض ال یتمرکو توانم كنا هساو الدهدزوب و مزغازوب مدنف اتوا هنلاّوسوید
 رفس هفیلح یدرب و باوج ود مهلوا ردتعم هکلیا ناو فصو

 یدناب تودنا ماعطزار , ندشیدلوا نلرو هجهدان ز لات

 قب رهشءرصب ردو هتعولط ا بولاق ندنکرا نوک یسنررا
 نا ز و هدکدلک هوا یاکد یزرت رب نکی اردنا اتشاع تور

 یدشتا بوش اش یزرت كن دا لاوس نس اب کس اك اقلا ونا

 ههرصب حه زس هروک هم نکیسدنکلم یی زس باسعع

 یتیارس ىلاع نالوا قافآرومشم كعساقلا وا ار ز رکسالوا شماساک

 یدید نکسرویلب
 بوج ندا لزا: رو ییسلب د| لعت 4 یسارو ندهباکح كنهباد

(۲ ( a 



 < راهنوراهنلافا ۳

 نتنزه راج كناطاس قارا لوا بواوا مفاو دانا یکید تیک
 .هلیسم رغاج ه هلاك د ابع ییاطلس بوک هرزوا داعم یر

 ینیدش وص دماج ناطلس هن نوک یسنرا نی دعبام كلەناکح

 یدسک هزوا كلنا لاک او ماود تقو
 4 نوک یجنکیا

 ندمغدنو ندباجان هقیلخ هکربد بودا عورش همالک هاد

 زکه سرسوک ییسهناخ كعساقلا وبااکب ماوناط ییهسیکر  هدنرهشهرصب

 هنر ندرافازج ځد مود رم "یزرت ۰ یدید مرواوا نوسنع
 ,شعئمو اع هک یدردنوک ھت هنا كما قلا وبا ىب هضیلخ ًاقیفرت

 ك غانوف هل ۰ ییا قانومر مسجلغلوا شب ند م

 نالغو مادخ قوج ر نالوا دوجوم هداروا هللا لوخد هتسلوح
 هلا زکیدنفا بو یلبا برق هنا كنب رپ لر هک هب ورلبا ندنکل هبلغ
 هدافا یفیک هد هسلا تجز ردت ره ندم دتلو هدتسوزرا تاوالم

 یمیه كدشراانوراهو ندنسلوا شد مرولوا نوا نک هس ررویب

 هل وایساچسو هره چد ه سيا رس وک یتفیدلواراددلا بب رغ هجرک
 هلا مرخو هارد راکمدخ ند ك دربدلب عی دلوا مدآ ر یدأع

 یدیشرانوراه مسالا وا هلیسمر وریځ هتسا دتفا نوشوق نامه

 هبهناخناوید رب نب نح هل روب زو بیز عاونا قرهتوط ندا لابقتسالا
 یرک هلیج فاصوا قوسح ك رس همساعلا وبا نوراه هدکد روتوک

 مدنا هدتسمیعع یوزرا نکتبحاصمو تاقالسمورپ ندنوکم کیدتشیا
 مطظءتو تفارظو بادآ لاک مساقلا وبا هنسعد شعا نوک ون تمس

 ندک دشا سالسجا هردص یدیشر نوراه ردا رکشت هلبا تع المو

 4ا لاوس یرب ییدتا تا هدهرصل و یتیلوغشمو تلو هرکص

 راجا لجال بول وا ن درا دادغب زک هدنب دیشرا نوراه ًاباوج

 مکیدلیا فداصت كالا :دنرزوا كيلوب هلتلصاوم ههرصب نوک یکنود
 رنک یک یول وس تقو زار ۰ یسد مدشا لوزت هناخرب

 یررزواو ندنرلش اط ناقو قرع هدنرالا ه هرجا ندهن اود هرکص
 ( توفاب )
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 3 ٭ مساقلاوبا ةباکح

 رلفرط وام نوکلک یم هدنرانوردو عص مو نب نم هلا دجر زو توقان

 ندنر ارپ رب ًابقا دت یرلنوب و رایدتبا لوخد یساغا جا رفت یکیا نوا هللا
 ءدننورد رلباق یروفغف هدن رللا كل رلضعب هک هلوک یکیا نوا لزوک
 سه هد رز هساک نوتلا هدنرالا كنهاط ر و رکهجو هویم نوک نوک

 هب هقیلخ یهدانادتا یرااغا ج۱ ۰ رلیدلنا لوخد هج هعشب هلا راواتط

 هلس رش رل داب س:فنو العا لا .د هیقرش تالام هجرک هفیلخو ریدنوص
 ییکیدمحا یلثم ردو در ید هدقدناطیهداب نالنئوص هدهسا ف ول

 ییدفیلخ ساق ا وبا هلرسغ الولح یتقو ماعط لصاخا ۰ یدلب | قرف

 سن هدتنورد راناح نوتلا هدارو هک یدروتوک ه هناشا وید رب رخال

 میسجرب نی نح هلفلکت عاونا لباقان ینصوو فیرعتو شوق راماعط
 كن هفراخ سالا وبا« ORE وا ماعط ندنغندلوا شاروق هرقس

 العا هحرد جاق رب ندهنااوید یا نال٫ روک مدعم قرهنوط ندشنا

 بوروتوک هب ها اود ججو ارپ نیم هللا تاشورفم تهی تیاغو
 هست هب رشا هدنرانورد رلباق نوا عص رم هرکص ندقدروطوا
 ییددلوا عوضوم هرایست نوتلا را هلرکشنوک انوک «درلق,ط یروفغقو

 لر هلک ر.دنزاسو هدشناوخ نکا روا ا رارش بواب روتک هدلاح

 یدنک دیشرا نوراه «دنآ یراک دلا زاغا هنارفا حور تام یارجا
 رخو رادنفم العا كا نالو هد ارس كرد. | هظحالمو رکفت هو دنک

 كمدآ ر یاس هل و رارب هلا قیدصت اباد قیرلتحهیمهراو هنبعک

 ۱ و ږاک دنناوخ تولوا نارمح هنشیدنآ شعل هدب لسا مع 2 دن ول

 توت وراشطساقلا وبا نکیآ اهدکلا اتم هل یر وات 5
 ندشوک ییاص هدنلاررکدو تانکد نوت ر كوك« دلار هرکصزاوب

 ۸ قافوا لوم ندنوفا یرءویهو ندد صز یرادارتب هل ا یرلادو

 سواسط,كجوک رب شفلوا ری وصتو كح هلتراهم لاک «دنرزوا كرهش
 ندنحاغا دوعو ربنع هدننورد یدسح تانشوف سواط و و ینوو

 روک ذم بورک ورا هدلاحییبدنل وب رلصر وق ولد ګاز سةن بکر م
 ثاجاعا هلا فانکد یهدنلا هارب عضو هرب هد یغادا كن هفیلخ یجاغا



 هک راهتوراملا فا ۲
 سواط روک دم زار هلیسمروا هاوي هنشاب تاسواط نانلوب هدنرزوا

 رود هلتعرس لاک قر:ردلاق نغور وقو قرهحا ی ردانق یشوق

 نوت هلا رشد هفارطا یی هبط دار نالوا هدننورد هک دود بودا

 رظل صح هسواط هلا حاغا روک ذم هفیلخ یدل اربط وت یهناخشاوبد

 بولا نیزرسک | یباغا روک ذم مساقلا وب هدلاح ییددلوا شلبا تقد
 بونحوک هنتکرحو هلماعم وب كعساق] وبا بوشاش هنسهروتوکهرسثط

 یک مومام ساقلا وبا لهاج وب قجماوا هل هلعاعم وب هن ودنک و دنک
 تقد هلبادنسپ رظد هسواط هلا حاغا تب رویطب هلماعم ۰ ردلکد
 ۰ یدلیا یقوخ ندنااعحا مکجدا اجر یتعادها كنوب یمکیدلبا

 هلرق ال ینتعطژ تقلخ هحرد كعساقلا وبا رفعح مر زو هکمراقروق

 داسنسا اکا یبه>ودم تفصرب یک توانم نی نکلا یعو قرف
 یدراو هت ر هظحالم ود ردیللوا اط یسیا

 یساغا جار جک تاغ ارالد بوح مساقلا و ا نکا هدرکفت وب هفیلح

 رغا شنلیا هللا رهوحتو وجا یساغا ما موقرم بورک هب ورجا هللا
 لوم* ندنوفاب هرابکت ها هدلاح ییئدلوا شلیا r| | سرھ سل ا

 زو هناکاخ كن هفیلخ بولک قرهتوط بارش لعل .دننورد ساطرب

 یساط هقیلخو یدنوص هت هفیلخ ییهداب نالوا «دنلا هرکص ندک دروس
 هناک نکنأررب و هفحوح راز E یساط ترص ندک دلتا ا ترش بولا

 یتشدلوا واوط هللا هداب ب رلابل ت . یورد ANE ا 2

 یتیدلوا شوب بویلبا ر هينلاقهرطق ر بولآ رار کت تام ! روک
 هللا هدا بساط ه ودنکو دنک هت نکنا رر و هنیلا كغجوح هدلاح

 ۱ یدروک ییغبدلوط
 تحوم نبت هحرد لاک تساظ رشسهو بک وشا هل

 تااح تروص بودا شومارف یسواط هلا جاغ روک ذم قرەلوا
 اتشآ هب یعیانص رارسا عج 2 ساقلا وبا هل سمروص ندنتفیقح
 هلا ا ef له دن اه توج: ردنا E :9 رعم بحاصر عدد

 یک هءفد وب دجتراقرح هرٌّدط هلتعرسسو شالت لاک بولا ییجوح

 بولفص یناج كنهفیلخ هدانز ندتسهرتف سواط یسرغوط هب هلعاعم

 ( و )



 f هک ساقلا وبا ةياکح 3

 ںوروت ڪک یرلش هدیدانو فح وب اکر شمرلد مدا لهاح وم

 ندقدلوا یسهل ماعم قجوج ر اتداع یک راو مرلن عنب قان یستسوک
 ظحو یمشدقان هلا تیظوطح لاک مب نوار قوت یتسودنک ههشب

 ردق یسریدلاق هلعع یک مفجابق یرانوب هناک هلیسمروک یمکیدلیا

 لهجاو نادان رفعجءا نموا ی نیکر ج تباقو رباغم هیادآ
 نا یکعا قالتخا نسح داسا هرلنوب هلا ر دقت یرلمدآ زسه رتو

 یذباردنآ تین هدننادحو یدنکو د £ دە وا اکس هدعدوع ها ءاش

 زارا قر هیمهراو هنفرف كاللاحو تر او دیش زا نوراه

 هدکلر هلا مساقلاوبا اه | هد کلیا ےیعت را
 هدیدان شعارب تباغ ید کو ساوا قرع هارد وکر ول ول عاونا

 یسرغوط هدنآ یکید روک یتکیدابا لوخد هب راج رپ هد دنسب و

 ماعد دسلا هروب نه هبراج بولوا بجوم ییبارغتسا هدا ز ند هلج وب
 هاك كت هقيلخ هلا مرکنو میظعت نالک مزال هلهحو ییددنلوا

 مات مسافلا وبا نامه هلیسءروتوا هروب  هیلخ هدک دروس زو

 لیف هلا یرلجاغا زوناناو لادناص لا بلط هطوالر كنه الا

 هب رطم لوابوای روتک هطوالرپ سن شوا تکون 7

 لاکو اداو هوش .عاونا بولیریو هاته ېب هب راج نعي ازا حور
 هب قیسوم نف دیشزا نوراه هدک دارا زاغا هنامغن یارجا هلتسرام
 بویمهدیا طبض یدک یریغو بولاق هدنبح هللاک ند در دلو اتش ۵

 نکلابقا نوا داد م م ر یسب رغوط ناوج یا ایاطخ هعساقلا وبا

 رایت ردق كنم هکاب ناهاش نانلو هدرک صعو روئلوا هطرغ

 كل رفاسم مسافلا وبا هن رزوا یسعد روتلوا كن ریت هدیساروب ندنعبداوا

 فو نیا كنءهروب نم هدکد روک ییکیدنکب هداز یه راج

 هدک ریل هل وب ندهباکح الاد هباد یدراقرح وراشط ندهناحاوبد

 یشداوا تانایص هااع رد لاثم هسلا زانحرف لاجو ناتفآ بورغ

 ۹ ی یدلبا تو هلرسمروک



 < راهتوراهلافا ل ۱

 4 نوک یبهچوا 7
 ببحوم اهدناقر تیفیک وب ۵ هر هفباخ هکر بد بودا عورش هدالک هات

 ندلا نوت نو یتسامصو ربص ناذع هکیدلاقزا ندنفیدلوا شالت
 هلرکفتو لمان لاک هلصف  یدیاكج هدا تدح راهظا بوراقیج

 ةن روک هن ورګا ید یحاص هناځ قلهرا لواو نوتوط یودنک

 ندقدنلواتبحردق هماشقا نوکلوا بولب رب و تیمرک هتبحاصمو تقلا
 شا كعساقلا وبا دیشزا نوراه هلتهج یکیدتنا برقت م اشقا هرکص

 ییدروک قرەلوا هداعلا قوفو ندهیع رکتو هی ےسا رم یکیدلیا
 تماقا كردیا ترذعم نام و تیظوطح راهظا ندنعبط تک ارو تبا

 هلا یوم هدک د لا تصخر لاصصما هرزوا تعا تعرع هناخ یکیدلبا

 ا دا لماک د ر كلا لا عر : مساص)ا وبا

 بج و هس رولیعص لر هد هسدا لکد د ونسخ هدکب ن E دنک

 تعلام هتعزع كرهد مرولوا یروضحو تار بالنا
 ردق هتسوق ك اوو هلا 2 ره را
 نالوعوف و ةو لیٹ یاشا كر دا | ۳۲ت ج | یاش مسر

 یتیدلوا E هفیلخ یدللا ماحس ا جد نوقع كن روصق

 ندنام اسو تورث باص ا مسافلا وبا هدهار یاننا نکرد

 قافازلدنا نینط هلتروصوشو تاعا رقت هفارطا هلیلام درح بولوا

 هوا مب یعدآ وب كرفعح یو ۰ ردمدآرپ تورا قلوا
 توا ناڪ مدآوب | بر ردفقو قحر E واسم

 ییئدلوا ES . ىدا هسلوا شلوا نداطع باراو

  هتشلا تودنا هده نشرب هسارلوا ج ند هست یایشا تیعبذ

 رو ارجا یر اروب ۰ یدنارید نوسلوا مراک داب دی
 نفع> هنس ون ۰ ردنرابغندکع اش دالاو نسا ھو ةباجاا- صع

 هااشنآ ۰ ردقوت همش هدسنخبدلوا ساس>و نع تیاع دنا

 باتع عصب رانف رک نوا یکنداب وس نالب یرفعح هدعدوع هدادغب

 تورکو رګا ندوبق ندنفیدلوا لصاو هناخ كردیاراکفاوید عدنا

ED 



 1 و ساقلا وا باکح ¥

 العا تاغ لومم ندربرحو شعلوا لمح هرارطاقو هود غاطرپ
 هسافن هشخاو هداج“ تیعیذ انوكانوك هلبا ز هصلاق عاونا سةنو

 صوصخ هن وڪرورارداج شادنا عیصرتو نییزت هلا مسو
 قا وا ما هتسبةص هدنتم دخو راسا العا ندنسنج ناليه ڪڪ

 ځاو هلوک اتمه ې هدل اٹماو نارقاواتک ندنرربهدلاجو نسح هززوا

 رلنوب هنابجتمو نوروک ینغیدلوا لام الام یسلوح كناخ هلب رااغا

 هدانا ییدلوا تع نع هحوء هنفرط یس هطوا بوک ندنسهوا

 ع ونصمو لوم ندنا هوم یتیدلوا شم روک هدنغانوق تلعساع] | وبا

 هب راج رم هام هباشم هدلاجو نسحورثن ربتع سو اطو ریظنیب ریش
 یا ت رفا ید ینا ما ناهع یارالد یر و و شل
 ییدروک بقزم هنس ودنک ین هج كرلنوب «دلاح یییدلوا هدنلا

eر ۰ یداق هدنمحنوت نوش  
 توسلک یسهفاک كز هلوکو مادخ هلتسم رک هنس هطوا هللا لاحوت

 ندک دنباافبا ییکدنب ةبجاو قرهلوا لامور هن روضح كن هفیلخ
 زان نا نج همداق یرعوط هاب كل هعاخ هرول نم "4 راج هرکص

 دمانرب هدننءود هسک ساطا قر هلواراوطا ییلزاب هوشو راتفرو

 یغیدلوا ندنفرط مساقاا ویا كرلنوب بوجآ هغیلخ ۰ یدتا دقت ۰

 ندیش ره اکی ) اکا همانو ۰ یدلبا تنارق یب همان قر هالکا

 هزس هلتهج عادم هبناط یزس مرف سه ےب یا نا وب مرکاو نعا
 ردمشعا روصور هکلب دلم دو تمرح نالوا اد الا بحاو

 نالوبع وقو ییالوط ندنهج راس كرکو ندعرکتو ےظعت كرکالوا

 هن ارجاع ناتو رونسم هل رال رج تص و ودفع ثلسم هن ارج اع روصو

 ماداوا مساج هنع دقت قر هیلوا قبال هرکناذ دح رغ نم هنارقحو

 یب را هروب رورسع ی زکه دن هللا لوبق نیرق هدنرلیلاع دزن لر هده
 رولویعوفو هيدر هلم اعم هلبا لوبق مدع داش مردنا ماح رتتسا

 هدنامرح وسا "ید اوو بجوم ی ر دکو نزح لاحوب هساا

 یوق سواطو جاغا ندهروک ذم یاداده رولوا بجوتسم یالاق



 دج راهنوراهتلا فلا # ۱
 توو وک هح دق نکناذ هسلا ه راحو هطوالو حدقو یساغا او

 تامدنف ابوعیح ندمکلعدن اکل وق هد قو ركع در وس ناسڪسا

 ندابشا ناناوب هدخیصت تارکلوق هکنوح ٠ یدبا شلوا یلاھ

 توروک میش لوا هرغاسم نالک نوسلوا هسیارولوا یشرب یینفره

 رلنوب رولوا یلام تامرفاسم بوئیج ندغرصن مب هدنآ یکیدشکب
 یک یکیدلبا تئارق یب همان هغلخ شازاب وید (ردیلام كمدنفا ید
 هدلاح ییندلوا مدار ندس انداحاو ندنس هیعر یدنک كماقلاوبا

 هلهح و نط نالوا هوا بودنا هطبع هنعبط تو اع نالوا هجردوب

 هلسم الکا ینفیدنلوب هسوک قاف ه ودنک .دنوانهو یتفیدلوا
 ردقوب تواخه» د مو تور بحاص هعشب ندنب «دنوکسم علر

 مدان تباغ هنکب دشا راخت او تاه ابمو زا بکتساور وشوید
 هرکصت دق دقرح نولاط هترح یان زد تقورب قر هلوا نايب و
 رک شت قر هالکآ یتفیدلوا یلقح كرفعج بواوا یطخحت كنسودنک
 ردفوب ثمدا رب هل وب ندسان داحاو یدلوادونشخ ندرةعح نو دا

 نورب نددا دعنو رصحو نوفا ند دحاعلطم یسر و هده

 ییعادل وب ندهرت قورت رد وب ندن دلوا ففوتم هنسلوا كل ام هلام

 ۳ 1 ۳ زث البلصوصخو نکا ال ددکبدعا لاو
 اهدنأقر ید یسلوا کلام هتتص نسح هدأت ار ن امت كمدآ رب

 یتلوا فقاو هنتفیقحهنک قرهالکا هصااب یت وب بوتقوط هنراکفا
 دلم ال دننهذ هنسهاع | تدوع هدادغب هعق دمالک [و ںوروف یک کک

 یدرب و رارق

 . هلتهج یکیدروشود هب هفیع راک فا یہ هفیلخ لاما لاح وبشا
 راجا هاشو مزع ةماعلا وا بناج نامه قا رم نالوا یراط

 لواقر هقارب هلیلاح هداروایب اباده نالک بویعهروط قترا ندنکیدلیا
 یهیلا یومویداک هن اكس املا وبا ب ودنا تدوع هب ورڪ هدنآ

 شف ردنوک مساقلاوبا ےح ےب یا . یدتناهدقدلوب رروتوا هجرکلاب
 نالک هلوصحو رایت ناو هم رفق هح رد نک هی ور له دز 2د دلوا

۳ 

 ( وظح )



 1 + راهنوراهنلا فلا # 8
 طوف یدهارب رجاع ی سر امام یدش اط ند دج مط و

 یو م هدا عدت هرس دن یران اهسیارولوا رکیلاع یار قفاوم

 شمروک و یرکشندا اوالاشالارداندنو اهم هاو مزدا اجر

 اا نالیدا ارجا هدمتحو ییکنارادو هد دو مشخو م دخ میدلوا
 هعاشاو نالعا هرلنایلب م اهد هددادغب هلااشنایزکناسحاو "

 یدد ع هدا

 هدا ز كب ندندر نالوا هلت روصو یز هده كن هفیلح مس افاا وا

 :| یب هلماعموب هبهراصب وب لزم ًاباوج بولوا مومنعو نوررح
 لرکاوق هسقویدلوبعوقو یمروصقرپ ابعم ردراو بیس رپ ال طم

 شفجوک اقطم  یدتارودص یم فرب ن دمر اوشموراوطا
 نکیدیلوا شلوا دونشخ ند زکلوق رکا هلا راذتعا راهظا لرد نکس
 یدرولک مزال رکم امروس هم اعم زما مس هلل وب هلا در یزهبده

 هباوج هغاخ دن رزوا یسعا ناتا همیط ت لک رکا تتش ماطر ود

 یاطلا کتردنوا شهروم ارجاهدمهن ارجاع قحلرس تولوا یدصتم

 لز میادخ مداوارورسمو نون سس هجرد ندنافطءهو

 ید رب و كرلهاش هده یکفدروب ناسحا طقف «ردنایع هنب رلرضح
 تور اضح مهنازجاع دا ع ندنبداوا تیعبذ هلتاقو هدانز ندیده <

 فرص هل لو ب وعا فرسو فا هر .دوهب هلل ول یزکاماسو

 ندراطخا هرس قغجهلو انف هدتفو نیش كب هسباردیک هل و و یرکعا

 یدد ردنرابع

aراحود یزکلوق هله مدنفا كرا مست هنمالکو ب  

 كو یااده . کىدروم صالنعسا ندقا مو فسا م؛داوا

 همشیدالک | یتفیدلوا هن رزوا یتیداوا مروصق ر لرکلو یلوق مدع

 نوعا كا روبع هنمروب تبغر هلوق یزکیلاع تاذ ۰ مدنارکشت

 نوک ره ی رالعا اهد نییرلن | هکلب و یکر هده مکیدتنا ۾ ع دعت هرس

 هدیارغتسا تلاح یزس مزوس ول یت لص هجهرذو مرولیهرب و دمدآ رپ
 اکا هدب ودنا راک د فا یلاوح E هجرکا انا وفا

(E) 



 + مساقلاوبا ةءاکح ۸

 و هنامرح هرس هتسشبا ۰ نکس نهرو بچا تقولوا رک ه سیا رولوا
 یییدلوا شمّسوک هح دقم قرولا یی هقیلح تولد مدیا هدافا یرس

 | نب نم هلا تاني زتو تا ورغم عاونا تاقردنا تاق ندرهناخاوید
 .هداروا یدروتوک هب هناا ود لوب ر رکید رواوا لوقع شیخ رح

 ۱ میم زاص واط جاور هفارطاو وان رنو دوص
 ,صوصخم هر سو رب رس رب شاور وق سفن تباغ لومم ندصلاخ

 مدار هلب وب یرلنوب هغیلخ نولوایسلاح قابا رپ شهاوا شرف تیعیذ
 هدنارس كکلمرب تردشذ ندندنک ېږ ودنک ك روک هدنسهناخ

 ۱ ۱ 2 ی سنت قو > ر ییهقیلخ مساقلاوبا اما یدلبا نط

 توروآوا هننا د یس ودن کو كردنا س التجا هن نوا

 هاد یدلبا عورش ههاکح هلجو وب ینا ابلاامو لاح تشذکرس
 ماتخهزوس شاوا ماشقا هکیدروک.دکد لبا لاصیا هناروب ینمالک

 چ نوک یی درد 3%

 بود ات رابه هن هب اکح هن اد دک تب ارب ونت ی یابند ی < ی اجز انحرف سعم

 که دنب کردا مارح هدافاو مالک ضرعهلب وش هدنس هصق ےس اق]اوبا

 هرهافرصمیمآر طقسم كمردپ و ےلغوا كت اذ رپ هدنمسا حاتفلا دبع
 باسنکا هلبا نام اس ترنک یرهلوا تالیجرهاوح یعنص هدازوا بولوا

 هلئروصوب كيلا يوم ندنغد دلو اس ساوا مانا اسمو شع ا ترهش

 .دسحخ قورع اهل 56, زاوا | تام هناوارف لام لک هب اسحودح

 هرخالاب هدب ودیا كیکفت ینعمطو صرح باصعاو كب رك قب دقحو
 دتطو كرت ندنکیدت | النسا نورد ینوخ مرولوا راتفرک هنعمط هننعط

 شمرب و رار هترجهو لعن هرخا راد نداروا نامه لر هلک تیروبج
 هنن رهش هرمعل و ت۶ نع دن هلحار ندهرهأق یصم هدح راتلواو

 ج هزت نس هع رک كمدا رب نیکن ز هلتاغ ندناربتسمراج هدارواو تره
 N رانا نقرهلوا تیمر ± راد لخاد هللا

 هرچا رغ رب شلک هروهظ ندنجاودزا هرج” كرانوب با رف

 ( بولوا )



 1۹ دڳ راهنو رانا فلا

 نزسکعا قاذم ذخا زونه ندهویمیراةداوا شمر دشنمیوا بولوآ
 مساوم هغد غد كرت نوت نوت قت را قردلوا هدیسر هن ارخ یررع

 هرک هدن کلعام كرلئوب . رلیدلوپ لوصو هناقصدنا مرا عا و لوصفو

 هام مهن ارح اع لاشسا تبایش لا تاج هه ها 0 لافتا

 یتیدلوا ءدکعسا لاعشداب لاثم هدعش اب هسبا اوهراکزورو لافغا یب
 زکه دن هسدا راو روبق ردقن قلعتم هتهافس هکیدلوا فداصم هموم ر

 یدلاق افصو قوذ ممیدلاو شنج میدم اط قرهلوا هداشک نوا
 یا ییابشاو لاوما هک نالوا شلاق ند وبا هلا لأمدب لاحو
 یدل اق یشرب هدجوآو هدلا تودا اقلا هنانف هطرو هدنفرظ هنس حوا

 هدلواراک یدایا جاراتو اسمی ییرکفو لقع ج ابتحاو رف یالبو
 اکب نوعا مک دعا تاعر هحمرذ هنل ام لاک KESE یک

 دفع ید افر قلن اوب لوص هک هراحهن . اما یدلک تم ادنرب
 ةتمالنع لج اسو رفت هاب یارد هیدازوا نوزوا ندنغج هیلوا

 مداش اب هک ا رطخ ۳ هراح لر هعیح

 ندکءروجک هد هرصب هلت وصوب یرانوک نانلوب یلاوز كل اقا نڪ

 AE ميدلوا راتفرک هلبرثا کل زس هراداو ته افس یدنک اضحو,

 هسدا ندکم ٌرسوک ةقیقدو نآ ره هرلن الب یمهنسح تاقوا ییالب و رف
 اهدا لمحاکو و كمرویک . هدنرارظن كرانایلسب یب «درخآ دالب
 راد بوةیح ندهد هللا ناهذ هش راکفا ردوا رخهدمتحو یالوق

 باب رب نالو! شلاق هدا هنیرزوا كن وب مدت امت ھج ویا یکقیک هرخآ
 هناناح لصوم بولت ۳ هنر كلن رلناورکر اج رەد تخورف ییهناخ

 ید ندماش هلا نانع یاخرا هنتهج ف رش ماش ندارواو ناور

 هليو | هسیا زکه دنن  یدلوالصاو ههرهاقمصم هلی رط یلوچ شرع
 هلباافصو قوذ یمرع ردق هتفو لواو شمویب هللا سفن ترع لاک
 اا ی ارطضا تم دلوا رود ندرانو الوا ندنتلدلوا روک

 تدش كرا وچ هلصوصخو ی اذع كتکر حو رسو تبرغرادد هل وب
 ندنفبدلوا شمرومگ ندمدناکو شعراش هلهج وره یب یترارحو راح

CA 



 دم ماقلاوا دیاکح # ٥
 مک دروک یی دف رش عم اوجو هيج “هذا هدرلوخد ه ورګا ندرحصم

 ندفرطر هد هس أ مدلوا نون هل دلوا لصاو هره شر هل ول هدنآ

 هللا لم اب لار هل وب هدهدلب نالوا یسأر طقسم تاحاتفلا دغ مردب

 لوابودبا الیتسا موغو م وه یتبربارب هلیسعا روطخ همرطاخ مو
 دسح تلقلخ هکیرزوا مردب مب )ردا نیبا هاو ر هکج یمجا هدنآ

 رصد كغددلوا الام هلابقاو تور «دراهجرد تاجهدیا باج ینیدعحو
 شمروک لاح كندالوا یلیکو سوش تولوا «دنایح یدعش هدنس هدلپ
 ناقا ندمزوک ود ( كدرواوا فس أتم هد هج رد هن اب ل هسلوا

 لر هنی زک یرمسرښ لولمو نویز هلب و یدزواوا رهنرب دنن اه هلی راغاب
 ثاکرابم لین هلتهج مکیدطب یفرطرپ ندمیدلواران دلا بیرغ هکن وچ
 ۱ كانکامرمصم هسارمصق وب ردراورسصقكوب رب هکمدرول و مدلک دم رات

 لاک هل وا بولوا یف رط هقرا *لرصقتهج عاد لوپ كرکهدنب شعا

 ۰ شهروتوازتخا هریک اب تدرپ هدنرب كنریهب نکیاراقب هرمصق هلربح
 یاوعد یکنربش فازو بولوا دننام انحاز هدلاجو نسحهکر د هب وبر
 هتفلز دن هدنآ مکیدر وکی نوب ردا ناسل "هلاطا هب اداب بش هدلوط

 هدنربح هی وب اهبلایموم مدلاق تواوا توهم هنلاجو نسحورسا

 یلدرد اتاذ زکلوق یدتک نوایکح ند هر رار هلسمروک یمتلدلاق

 تبرعت ماشا قنرا یدردتوئوا اک: یزادرد راس دردوب نکا مدارب

 هدراوح لوا ندنکح هیمر ك هدب افر قمروط هداروا هتهج یکیدتا

 ق رهو لگر هسا صا ںوشود هنکر ادت کس هلهجو بسانم دعدنک

 مدقوص یا
 الصا راد اما مداوب یزوضح نالوا هج دن سح نوروتوا هلالاحوت

 نآرب یلامج كناهج *ه وبعو نارود تفآ لوا ر هرلک روضحو تحار
 نازوسس هلیمشع شف | و ربندنقو یخ هناک بویمتیج ندلایخ هقیقدو

 هنمروک یکشاک 1 یدلوط هلینبم مورد یک شاواناربح شونونتو
 نوفع هدردحرد و هکر یدا ههاب کب هدوا دوخاب و مدیا

 لر هد مدیاهیاربساهدزارپ یا هدیدیا هلوفآ مدیارلوایسهناودو
 ( هعکلوا )



N € AA E 
 مدنناحابص هلب ارایلخ هلوقموب غاطرب بویمرکو وا همزوک هیبکلو
 رپ ونت لب رادبد فرش اب بویلاق متقاط هلمصو ربهص ترا نوک سرا

 ندلممادروتوا نامه هلسادوس ےمرول هدبا نونجلاح هلازاو نوع
 نوکلوا رديه تلا یسرعب لرصق هج رغوط بوقحوراشط
 هبهدهاشم هد هلا مدروتوا هداروا ارظاتم هرابلاج ضرغ ردقهماشقا

 دشکلوا مدلک هل بودنا تدوع نوزرگو لیلم ندملدمهلوا لئانآ

 لح رار هلبسلوا حاص قرولاق ندتحارو باوخ ردق هراحاص هن
 لوا هدرب مدلیا مات راظتناو مای هدناناح اه ام اش , نولک هدوهعم

 ندا ب مع نامههدن ۱ یدتارادد ضرع ندهر 4; هره > یر "4 وی

 اکب یکی تیدالکا یاو ا مدلاق تواوا نار لوالاک نودیک

 نسرروطهن هدارو مدآ ری ردنا هلماصعم هلبا حب وتو ر دکن ماطر

 لاله هسا رروکرلیکب ی عد نساهرویلتب ییفبدلوا قاسي

 یدید راردنآ
 هدار یه ندنهیدلوا تم هداز اهد ندرالبره اکب یشع كناهيلا یوم
 یک شلوا تافتلا لئان بويع اروتف الصا نکیآ كج هدا فوخ

 نکلوقو مدنفا بوقلاق كروروس هغارب وط یک روا ندم وس 0

 م الصا قلوصاو تداع لرصم ند دلوا مدار رادلا بب رغو

 ندتاعر هتداع لوا یزک هلوک : کلاچ و لئامش لرش مسلوا هلس ش وایت وب

 دن رزوآ باوج مکیدرب ار ردا عھد یمنوکسو , رص هدلوب وب و عن

 كرد رانو سا ها یس هدع هر و یخ یدعس روط اهد هدارو ن تر

 بر ارب هدیه کفو لععو یدنک بولبکج ندهرب

 ناو ,واهدناقر یگورد ارح تدحو بضع ینددلوا س ۶۱ هلتروص و

 هلا جرت هیس جم آ لوا كردبا نامرحو 7 یانیقتا و
 كح هلک تولیف ایھمو رضاح یودنک هکغ اناج یادف هدناناحروغا

A کا اركب ا ها ورم ندنکدلک هسک مش مدل وا رطدنم هرمز 

 ندنکیدتا راف رک هاچ تلعو رار نم قشغتازرح هصکلو او لصاو
 هکمدقاب هل اع نولح اص مدشارغواهلار اب ا ور موقروقتاغر دق هحابص



ff٭ مداملاو ادباکح  
 هسا ارروک هدلاحوب ب رکی ىرڕېلۆارک | هد هسلا قوب ملاح غلا ندمرب

 واسم هاف یدیمارروس تافتلار لر هلک هفاصتاو تحج ص هکلب

 یدلیآقوس هکمروک یراب لاج هدرصق هاکشبب هن نوکلوا بولوا
 . لاک نیئزات لوا نکراش لبلب بوروط هدلګ هرزوا مدفوع تداع 2

 هقناس لوصا هدنآ کیدروک ییبو كر هنن روک ند هرب هل. صعو مسخ

 یهب هلیدصق كمروشود هشالتو فوخرپ هدابز اهد یب درج هلهجو
 لصت هارو هنن هنن رزوا راوقروق وا شمّرسوک ردقوب اکب هراعب

 مروب دیاراطخا اهدرب اکس هتشا تیک قازوا ندرصقوب نس نیسرویلک

 روتف الصا  یدبد لب قو ینیدنک كل دسیا نمک بولیکج یدعثو
 اهدقا ههه رودتوط ےک یس مدآ ی هني رزوا تامعلدروط بویعیا

 هکشابیدعش مروییدبک هکمرب و رخن هتشلا هلکب نس ر

 تویلوا رکراک کر یرب كرزوسو هک ولاح ید د نوشود یج هلک

 هرکس ر ھم ترارخ بولو | قشاع هنلاجج كمدنف ارکلوقوب مدنفاهآنابه

 هنادشت آ لقنم مرارقوربصیپ نوردو هنازورف نخل یراز مدوجو
 ادق ندقوح هوب تامدنفا ییاحو معراقروق ندمولوا یه یدنود

 مدریو باوج ويد نوسلوا مارح ناهجو ناجوب هزکلوق دنیا

 یمیدلوا نازوس هلیعشعرانو راتفرک هننبح ماد اتقیعح ےہ اھیلا یوم
 ۱۳ ی ع ناه هامازانو وش ثلرهلک هتج رهتوبالک
 یدلوا ناه ندنکومرابکشا دید بوبدلک هنتلا كامورصپ هک

 نادنخو روآرسم هجرد یروشا همیداوا تافتلا لئان هلتروصوش

 نیکد هنآوب قرهلوا نانکبجحل ةنسقا توعد هک هلیوب ندفرطر و
 هدلاحره هش رارهاو قترا هددسا شکیا دءبنو درط قیب ردفتره
 طقف مدلبا تدوع هلو تع رع یاب كب رم ندنفبداو) بجاو لاثتما

 لج هشخیدلوا لابقا لدبم كملاط تسوحصو تع تمأش لاحكنو
 نزود یکچ هعدنکب وید مهلا همرغایکلزسلابقاهلب وبندنوب كردیا
 هلی مشچراچ قر هت | ناج تك هنلولح لدوعوم تقواوا بوشلسوس كرر و
 ندلاح هد هعیقد ندنکیدلک یکر هنس اکب تدم لواو مدلوا رظتنم

 ( هلح )



 ۳۳ هک راهنوراهتلافلا

 كرك دوهعم ج رغوط نامه هلیسایا لولح تقو هله كر رک لاح
 یتفیدلو نوین تابا وب شا دیقراصببا ار ند هر هکمدر وکم دلک هنتلا
 مدرک دن ورګا ند هر بوح یرأقود قر هنئوط ندجمندالک 1

 لابعتساینبكناناج مدلوا لصاو هب هطوا یمچو | شخلوا عضورب رسر
 شئآو لقهنالو تسم ندنلاج بارش هدنآ مکیدروکیتغدداواردیا

 یلاشاو نب نم تباغ بولوا لعتسشم مد وجو نوت نوت ندنظاخ
 أ كامهبلا یوم هب وح یی ز كن هط وا نالوا هدنروص شمانروک

 یسودنک مدیا نمهروک ندنفبد ردشاق یعرازوک ییاعل كاج ععش .

 تبدوبع ض نامه ندنفیدلوا قاف هنناشیزت كناسیند نوتب هسا
 ن لک مزال هدنز هن اک زان قحا ىح كز هدأ تسک زار او

 دن رزوآ رب ریس ا نالوا شل روو هدروک ذم هطوا یزکه دن تروص

 شن ىل اوحا تشذک ر س كر هيا لوق ینالخالصا زکه دنن رالد روس

 یب بویلکد هلیغالوف ناجیدلوا مدتبا نار و لقنربو رمو
 راتفرک هلاحو براک ماجا مها يس تح و ىدلبا تافتلا قرغتسم

 تاذر بلقلا ققرو بانج یلاع یک م دفا نکیآ فس اتم هنکیدننا
 تودارکشت هنکیدلبا یو كنهتشع هناخراعو ق ردم كش رک
 نوس روط هلل وش یڼج هيم هلوا متح هباکتشاو ثح ندمت د قثرا

 ند هباکح هاد ۰ مدد مدلنا دع عل ام هدنخ رو علاط یاس یو

 یدابا توکس هدکد روک یکی دلبا الیاسا یلاع یک یشعادود

 4 نوک یصش ¢

 هنطق تاغ اهلا ۳ وموكرهرب وتیهرک هتنگو تن هلئروص وبزب

 یانزفاطل ناسل هسا رد ار سا لصد ینهروک لاج نولوا هیکدو



 4 مساقلاوبا هباکح ل ۹
 ل یش ذکس سرکه دن" یدیاردبا رشت قوم اس ید

 خام ندا هق وشعمرسود لوا یدوا قصع) هرکصا دک دتنا ۱

 یکه دنب زس نس هم نز ( ی هناورپ یدم ردناب ند دعاب هکر وک یم

 بو وس قر هلو | فعاطمیزمسهدرک هدن هسیارکیدوس لصفهدنارککیدروک
 ینغیدلوا ےک نکناذ ردن بز معسجو نوح مورد هل کام
 چرت بود ردمزال تمر داب یمنی دلوا مک ید منا نکید ردلیب
 ف رش ماش مداومو رد هنادر د مم ال رک هد پويل شاهن ەداقا یااح

 شوخ هيلا یوم ردزور یرزو كنکلم ماش مردب تولوا

 تلود ندنشیدلوا ردغیلاع تاذرب نداد تقلخ تهازنو تنط
 توقو ترهذو ناش كکلمو ردنا ادفناح هدنروعاو روس ینتلمو

 و و ا ندوب دلوازلیا ترنع هبیزو دییزت یقتوطسو
 بولوا هدف الخ یکلشم كمردب یسالکو راس یدیا شعارف
 دروشااح هوش ورد لش رظل كکلم ندنرلک دتا دسحو دع> همردن

 ر هئس ردق ون تولوا لات هن رادوصعم ران وب مالا تباه یدا

 ندکلم تردو  راید ردننا لرع یمردب هرکصن یک اتنا تمدخ نسخ

 نیشنارع ب وایکج هنس هناخ هنیرزوا كلوب  یدنلوا دیعبثو درط
 هلکنوب كردنا یصح ها هب رت زکه دن کلات ی راکفا قرەلوا

 بوليس قاما هغی لجا تسد هک هراج ه هد ةسبا یدلوا لوغشم

 تنج ی ارس نشلک مزاع نی زسعاوا لما لان بورود نیر زفدو
 نالوا هدنلوب مد ر ندنغهدقارب هدنیلوفط لاح یت هکنوح  یدلوا
 ها تبا هسسا مهدلاو یدم هدا لاصعسا هد افر ن دئیعس

 دنع یسّجا تافو كمردپ ندنفیدلوا هرب یب ندتقغشو تج مو
 رده راج هبیبربسارب د یب ردا دقن بوتاص نکالماو لام عیج
 ناتلوب قس ود ینب دلوا یر وبجتو نوتفم اناذ قر هتاصوید
 لوف هتشیا . یدنک بوقیح هدفرط ناتس دنه هلبا مدآ واناق یلدرپ

 هدلاح مخیداوا شم و هلبا سفن تزع قر هلوا هدترح لاک هوا
 یلا یتایح مدع تام رد ندفرطرب . _یدنآ هرسا درد هدنارب یب

 ) ندفرطرو (







 ۳۵ ۳1 مساقلاوبا دیاکح #۶

 رییس متبع نالوا هم «دلاوو نسا كم ورح ندتب رح نذف رطب و

 جر ا مداوا لک وتم | دننسم هب یهلارب دقت هد هسا شا

 هذکلرپ هل: یز اوج ییددلوا شلبا انتشار اس بولا یرکه دش

 ءلرهریدیکر هسبلا سافنو العا هن هلجو یدروتک هب هرهاقیصم
 لر هروتوک هني صو كکلم توروک از و هع دقت هنکلم صم یزب

e Nى هلج و رګا ند هزاخا ولد كو رب لد ر وتوا  

 رابدروگ ندسر وضح تكلم هرصیدرا كر 9 راد قوص

 ناس قرهلوا ظوطح «د هحرد یروشا هلسع روک یک دن کال

 یاو رس روصو قحباخ ا ام كرهدیا برفت ۷۱ توس ۳

 مدنکب كب یسرغوطراو یرغا لزوک هنو یرزوک لز وکه نو
 دبحاصیک كنو رنګا اه راح كغیدلوا شمروتکر دقەب یدعشو

 < ردات تویلوا س اف همسر جو كام رونک هب راحرب لاچب

 رسا یراهب راج راس تودنا ناسحاو ماعلا هراب هدا ز ندنکدتسا

 هنب روضح ییاغاشاب نوعا كمر دنوک همرحی ؛رک هدنب یدروئوک بواا

 قاوا صوص هودنک. بوروئوک همرح ی هرابهموش لآ هليا بلج
 الإ ئ وأ یب ج دافغا یدتا صا ويد رسوک هربادرب لقتسم هرزوا

 پوکه قوجرب بقاعتم ین هلکم رونوکهب هریادرپ مظتنمو نی نه
 یرایصعل و هعبط] هد زسا یرلیضعا و ۵یس اهن هسا یرایضعب ران وب

 ه٤ روضح رک هد قرەلوا هدنرلنا رزاس ع ونتمراسو نا و هطو ال

 تلد رم هلج یدلیا مدعت هم دنعا سس یرازب کالم مدندا بولک

 رددزور نامر ا مو تل فا کب ماو عاق ہدزکتلود

 ایا ظهر خب تاربق وتو U ندر ندر حبس هاچ لر هبدرلیدروم

 را دابا

 قوخ ماطر اکبو تواک کالم تادااب نیسسکمقت قوح كب یسرا

 ها کونو یدنبا تدوم: راهظاو تب ضرغ هلبا تالک زیکنا

GE») 



 ام راهنوراهتلا فا ۳3۹

 دا ز كي هلتمجکیدتشپ یکی یرزوس نالوا «دنزرط تبحو قشع هلب وب
 باوجقر هلرتصو قر هناتوا ؛دانز ندمیدلوا راسم شو بوم

 ندرلب اوج کید ربو هانوصح ےن هدرب یکج هنج وک اکب كلم مدرب و
 راس یدتا لابقا و ب توشل ةد از اهد تبع یکعلا

 ں>ح هک نالوا اک كکلم راه راح ناسنلوب رم هل راا اج نسح

 ىٌ هلج دل الفا هر ندر هل و یب هل ص وصخو نداعشعلو

 قو> ك وربند درس جوا نوح ا ڭمروشود ند زوک شب كردن لوح

 هلیقال یب را دسح كران وب زک هدنب هدرا هسیا شعالاوف لیحو سیاسد
 بويعا لفاغت الصا هر | ره تم لاک ن دمکب دا 1 ها ارداو مه

 ۰ شد ۱۳

 نود رک یل هد رک هدب هتل ام ردوا لززک هیباآ روش

 تسر لانفا بو ۱ "1 قعتسم هدعاد دح راو 9 یدم وس ملک وک

 هدنس هام ج ۵دم رظدتدرعو تمرح هباغلا قود 9 کید دروکوب ندمدلوا

 تالود یراقد روق هدعایغو یر دسح لراندبا دسح اکب ہد هسا

 لمح نوعا كغا ببذکن یب رودنک بور اج هنادیم یی راتدیکم

 ي.دکعا

 رواک سوح هداب ز ندنع کاکام اک یر Û EE كمر دس اح ےب

 هد هساا لزوک هعقدلوا تولوا هد هح رد كح هيل وس هلب وا كي كلمو

 یاوه ندنفیداوا ید یکوس هلیا روز بویم وس ملکوک ےن هک ہراچەن
 نالوا ود شءا قحملوب یزکیلاع تاذرکم کوک ندا نارط هدقشغ
 0 كه رزوا كنو بور و ا اھ ۳ رباکت یس هدافا

 دنا كم ردق هن دهءهبح ندنتوب عاج لار دی ا دع رایتحش نوت نوت

 یک ع كنتبحم كر ها الر ىب یدلوا هلا ناب خج هلوارارقرب
 نم کی دا o هدانز هاه لا ی ود مرز وس و مدلبا ماح ساو

 میک و ا یدلنا نایع 3 دیه کرس یتناح ندن جد لوا

 ) هدرابدا (



 نانى روک العا کر شمالوا لادا لدم ز وله اح نانو هدرابدآ

 ماد انوک ان وک ہللا لافغا یب كت رابدا تل اح رک رال اح وب

 اود ره شعا ٠ اکمرب , هرزوا كعا ۱ لادا هاف

 یسومق كن هكطوا نکا هدکع تیتو تفلا واتاط ولت اط هلتروص وزب

 توشود شارد > 9 یو ندرب ِ یک یییدلش ان دغلوروا و تاغ

 لاس هل یدعش مدت دا مکی دوس ناما كج ەعشاو هلادردو .قدرشاش

 نازرا یدوجو بولد رد نوا یو وردا رگ ی الا

 ی ۷ مکیداک هنن هسلا نب یدلوا ناشد رب یرکفو لععو
 ندنفدلوا هد هطوا کهدقرط یکندلک تاکلم هرصب می دعب اما مدتسا

 تاح هلک هنشاب كن هنادرد هعبس مب هلتهح ییح هیمهلوا e قعشواص

 رەد ارث هداب ز ته قحملوا چست ۵ لب هلی و ود یک رق

 یدحآ ود كر هبهرتدیچد هلادرد ںورک هتتلا ر مس نه مت هل وب

 اب ساوا ماشحا هکیدروک هدک دلک هلګ وب ند هب اکح هب اد

 4 نوک ی حل
 یکح یوا رجا ط یرلاح كنهادرد هلدا مسالا وبا باتفآ

 وا تودنا اد هر هباک- حج ها د «دودلواروھهظ لس اپ اص لدنعل طم

 قاطر راتوط دی هدنرازآ الا کر دنا لفن هژر وس MS مسالا

 ندن سوف هطوا بضع ر کالم هدلاح ییبدلوا هدنس هدرا رلش

 مک هدشنا I e هرادغ ى ًااطخ هب هنادر رد و یدرک هب ورک

 وراقوب هلبا با مدا رپ ندنسهرصل كنة اد و هر وس یرغو 0

 یوم مک .د رو ر وطش ھراص ندەرڪپ ید تا الاحو ا

 ج تی نوا ردنتعم کیا و هتک و ںور شاش نوت نوت ۳" 1

 كالن وس زو س یار 0 E E نوعا تامامرب ,داس ی بیا

eناناع ناد هره> شاتر یوسح < ییبدلوا را را>ود هد هسلا  

 هوس لوا کالم ۵ رزوا كن وب یدال یتیدلوا یطح ندغدلوا



 هک راهنوراهللا فلا ۴ ۳۸

 لرهرپ ورا هزاغا وید نکیاراهجوبا قرط ره نوسهچاق هریرب نت اخو
 ار هب روسبوکجندتتلا رب رس مفيدلوا شل نک یک دنب ید اقا

 یقتدحو بضغ رار هلیسمروک هلب و ینیرلیدروتک هنتلا ادا كکلم
 هد یی تح برس سداسیحو نت اخ ی بودبا ددشل نوت نوتن

 تحاضف وب نس نکیا یلجروب هتیاعرو تمرح همر اد هدلازکغی دنلوب
 هعشب تاج هناکا هدرصمو كدلوا رساصم لصل هاکشرا قحابقو

 یدید یکدم هلو لګ رب

 قرهلوا كاتهزرا یک ندمان تو كاف وخ ر

 هکر د هدیشزا نوراه مساقلا وبا هداروب ) مدیا قح هلیاب هکیدلاقززا

 هلب وب هدنرصد دیشزلآ نوراه هددادغب هد زمر ک١ زکسرروپب ومع
 ۱ ند هکلبو یک من قبط ید زس ید: هساوا شّعوط

 ةکمرب و باوج كرک هدنب قرا هسبا لاح هنره ( زکیدرواوا راچود هلاح
 هدنکوا یعابا کلم ندنفردلاق مع قاط هغعروط هدنرزوا قااو او متردق

 E مو دنا دما زا ناو در

 هرزوا قمروا اکب بوکح یا كالم مدیا رک یمولو و

 ۱9ت کو ان بولک نداقرب هرای ا ا

 ق ین لهشال كرل وب کیم دش ال وب تک قن اقراد رم بودا لاف نکس

 اجا تاکرح یرلکدشا باکترا هکنوج عا لوف قاربط

 هدینسکیا ردنود هدنراقح یسارجا كتازاح انوکر هو نورفا نددح
 نوستب یرامان ندنزوب ابد بوییرلقلاب یی را-وصم دسج بوتآ هلیث

 یارو كنهرو نم د كلم  یدید نوسلوا دوب انو وح نوتب
 ید رانا یدلبا مما هراغا یر التت آ هر ندرب ك نيکيا كر هدب ا لوبق
 نلیدنآ هلرت ندرمب توتوط هدنا لوا یزپ

 زونه اهد لجا مطالت هد هسا رلیدلبا اقلا هنام یاب رد هلتروص و یزب

 بويل وط دک دکل لس نالوا یراط اک دیو هشوح

 رب وا كالي نالوا یسوشراق رەق كرهزوب ندمکیدلم كمزو وا كبو

 ییهنادرد کن هر ندر تاع ةهطرو ما دلوا راچودو مدعی هتسافت

 ( شمردنونوا )



 f د مساقلاوبا ةباکح ج
 كناهنلا یوعرار هل ۱ ممدوح هتمالس لحاس هدهسلا شمردن ووا

 نوجا قهراتروف یدیناو یدالباقیمدوجو نامه قبحو قشع
 تقو یخ رب هزوب هزوب یرغوط هنسیدنقا بوتا هل یمودنکر ارکت
 ره یکم علاط تسوحنو تخ تمأش ےب یعالظ كند طقف مدەرا

 ربسیعو قرف یش نالوا هدنرزوا كلی ندنکیدرذنود هنادنز ینرط
 لر وصیبدسح كن هراس لوا مغلداوا بس هتفلت ىدا نی هنلوآ

 بولوا دیماان هلتهج میدم هلو بوپآرار دقهب دیسک ارد هدیزوآ
 عطقندنسلوا تایحر كناهيلا یوم قئرا مدع وراشیط ندوص
 هدب ویهر ول دعسفنرلتنحش و تک الف هج وب عی داوا شمارغوااتاذ بودی ادیما

 هشوق هشوق كزرقرب محک ام هباشم هدیناوج تل احو هانکو مرحب هلب وب
 لرهدیآ هآو هاو لر هنوشود هع دنکی دنکب واد ےک هکمرک هاو

 رولوا مدان هلیس هداز همك :دلکە زص م توجاصناق هنن ر شا ندمراهدد

 مدروتک ی هروک زوکح ییهیلب وب هتشاب كنهراعب وش هله مدا

 تااعحه نب ناره مع )كر هبد نوسلو | مارحاکبیدالب رصم هرکصندنوپ
 قدصام هلاح نت (رلغآ نارحاهبلک همشلا هب رک یل ەدبا بوقعد

 یابكي رګ یرغوط هةرط دادغب كلر هشود هراوچ شونونج بودنا
 مو
 كاوب یرزوا ماشخارب هدنکیدلبا لزانم یطو لحا رم عطق نوکد
 كحوب هدنفرط هقرا كغاطو مدلك هنکنا كغاطرب ناک «دنتسوا
 هدننیش كغاط نویتکر دقه هبصق هدهسلا مدروک یتفیدلو اخد هبصدرب

 رانتخا یمروک هدارو نی دصکلوا نوز وتوا هدنراوس کی وضراقا نالوا
 ىنا لمهذوینانوغر وب كلوب ۰ "مدلک هتشاب لی وص ندنکب پلی
 هرکصتدقد ون وا تو یییحر كردىا هيا وح وا بوروشود ندتفاطقب

 بونا وا ندنکیدتاروهظ یدلکیارب یرغوط نده وشراق هحابص
 دن رزو اكس بوقلاق نامهردیسس نوناخرب هکمدالک ا مدربو قالوق

 روبدبارفحرپ هلبا همزأق مدرب هکمدروک بودیک شاوب شاوب یرغوط
 یروعح مدآ لوا مدن الو THT كنیلاح ر لر هیموس هک و دک



rهند  

 ۱ ¥ راهنو راهنلا فلا ج ۳۶

 لبا قارمط ی رزواو بو ود "یشرب هے ورد هرکصندکد روش توزاق

 هککوس یکی ر کی د قفش مدحآ یروعح یکیدنرواو مدلک لح

 كلاوجو لاوح یلناقر تاجو هدسنحا كرون هکمدقابیدبا شلشاب
 ندنعشالوب نا هح رک رد هدنلاح رر و ناج زف کر هدنلو رد

 وقر و مه بویمهّیوط یمودنک یکم مکدروک یلاحو ید ا روتی

 لاحوبیتس ها بولک ه:ورخو شوج متءهفشو جرەدمهو بولوا یلوتسم
 یدتاردغ "هلاطااکس رکردلا لصن لواو ردلاظ لصن نا وق هتام

 نا وف هلاح وب نس قح باج بولشاب هن اغفو دارف كرهد
 مدد نوسلک ندنفح كراوطا دب رادش

 کلوب هدععسارغوا هلمدرد یدنکو شعتاط تاپ ندعا مدردمب

 اعداد هتاعأف هلان زح لاک هل ولے یدعیح ندارو هددردرب نکیا

 ۶ هلموش نوا یساضر ها ن ناما دنا :ییدنشیا یکندحا
 تجنفو مدنکهب وصراقا قر هشوف ید د ر ووصر کر NM هاو

 لولملوا«بول,جا یززوک ه دن آمکیدرحما بوروتکب ور دلوطوص هنا
 هد هحردكح هدب ا فلت تب مرا هرات مبناوجیا یدلشاهفذاب هرک دنب

 راتروق ندنام هطرو یب ردنید یراناق ناقاوش طقف ردلکد
 بولر یگ لراص هلعک هسلانی یدد كسرولوا للم ا ند هرکص

 مب وش ندنغددلوا حاتحا هثسکاب ثحارحقزاحر و حاتح هب هب و دا

 بور و توکه ب دبصق ییبهرزو تل | مانا یقفشو تجرم تاکی دت اارحاهدیتح

 عاوناو رابدلا بب رغ 9 هراصب یدلیازاب ود ردفاب هحارجرپ
 3 هروتوک لصد هبصق هل الا و ینو مدآرب شلوارامرات ۳ هلن درد

 باتعوباذع هب راتف رک هج هة د ندنز ول كنو ہد کیدروتوکو
 ندا لا وس هرم دوش یکیدل یب ییدسیک هد دبصفو ىج هلو

 یدىد كيشراق ست دعشل بواد ردم هريش هسلا رواوا

 ا



 ۳ چ مسدافلاوبا دیاکح م :

 لر هد ردراو تک هدنوب هتیلا بوتآ ییوقروق رک هدشب قرا
 هطوارپ هدر كناحو مد رولوک هب هبصق نونلکوب هم هفرا یب هر وب نم

 مدروناب ةعاتس یهرول نر هدا راد قات ر حلا ىع هلا ارگتسا

 قرهالک | یتفیدلوارسررض كنم و هراب هعدعخ ای هللا نیت حارجرپ و
 کل زا حب كن اهبلا .یموم مدردتا توادم روک دحارح

 هداروا لوب لح یییدلوا عجب كرارجان یدغاکو و یدرب و هلا

 یدغاکید دروتکل ا هساررب وهنره هلا ماست اکاتیالاّوسوویدرایهام

 مدل ول ییدآ نالوا هدنعسا رایهام بودی هلهجو ید رعل قبط تولا

 هل ارق وتو یظعت دک د لیا تارق هلتقد لاکبوجآ یک کی در و یدغاکو
 هر وط کیا ندنس هڪ هرکصندقدب وق هنشاب بووا نوتکم

 یرغوط تولا د نک هدش و یدتا میلساکب بوراعیح نوا

 یدد هلا راس | قانوق لا ات یدعتاکی مدرونک هبهرول ج

 دتا لقن ةیاروا مدتا راجتسا قانوق زمدترب بودیک هرزوا یسهدافا
 ترد مدرول و هرا,هام هلا یوم تور ا اهددغاکر هش

 و زا نوا وا مدروتک ب ولا هدینآ یدرب و اه د نوا هو وط

 دسفن ةسالا قطر هعدنکو هنسودنک هلبا تاشورفم راسو هود ندا

 بوذیکه دکد لیا هبنتیمالا ه راج سار جاقرب نو اتامروک یرفهدخو

 بورغ ست هکیدقاب هاد مدزود ال ماک ین هنت هبرورضخیلوحت
 یکی دلنا رس لاج یهایس فلز زانحرف یانارق كن هک و شا

 یدربو ماتخ هزوس هلیسمروک یتغیدلوا شمالباقیملاع
 د نوک یعشد 3

 هلب وش مدتلقن مساقلا و ا بودبا ع ورش کک لیکن هاو تر *هباد

 زردنانظیشادنرفكت هرو نمیب هدنحرشلدلوا نک اس هکر دنا ناس

 یک شادنرقر شعا دلوت نددحاو نا حاولا ف د ۶ یا
 رهد "هد رف هداادستعاو رفو هدلاجو نسح هرو نح لدیا رونی 7



 4 راهنو راهنلافلا ۳
 .E مرکفو 2م بویبروک هم زوک الصا هد یر ور "هردانو

 لوغشع هلبا هنادرد ميدلوا هراوا هلبفاینشاو رسو هناوبد هلینبحو
 ندنغبدلوالوامو نورح کوک هلکنابویلوالئاز هقیقدونارب ندلایحو
 هروبزم  مدارتسیا تک ودیا كرت نوکره بویقیا ليم الصا هرقوب
 ردد اجر هجردیروشا یمالاق هدنناب اهد تدمر هلثحم ندعوز) مب
 كتیناسنا مکیدتا ارجاهدنفحو کمر دل اکب تفیدلوا ےک تانسو دنکو

 یدیاردبا فیقوت یب هلبانابب یتیکجهدیا افیا ییتینارکش *هلباقم
 توروتواهدکلر اراظتنا هنتبقاع كاشبا هلبالرت یکم ه دزکه دن ندیسو

 تمافتساو قدص یارجاو تمدخ نسح یافیاردف یکیدلک ندلاو
 هنخد دلو اهن یس تتکالق نالک هنشاب وش كن هموق رح طف مدنآردنا

 ندکیدلبا قام هدایز ضلوا فقاو هنفیدنلوب مک كنسودنکو
 مالکر راد اکوب كرهرونک تسانم هلتاعفد نوهسمایا لقن ینتشذکر س

 توکسهدرب كجهدبا صالخ ندقارع ميدلواراتفرک, یب تەو ینیدلیچا
 هرکه دنب هموق رم نوڪر هدرلنوک  یدیازیا مالک الصا بودا

 الود یناردراو رحأترب هدئمان مرگان هدرازاب بو نوتا رد وطرب

 نیرسکیا قارازاب و نکب ندنرلالعالا ندنخيدلو اراشا سفن تباغ

 یک ییدیدهدزک دن یدیدروتک لااکبرپ و هسیاردب |بلط شورغحاقره
 یتسودنک بوراو كر هنهرکوا یتناکد كموق رمرجات بوج هب وشراج

 ردبمدآرپ لزوک ولعشقا و مک موق رح . مدلوب ررونوا هدناکد
 ندنرل ابودراقحیرلشا مکیدتساو مدروتوا هنا بوعج هنناکد

 ًماهنب رسکع|قارازاب هسی |یدتساتیقشورغ جاقرهقروریآ بوطجوا
 ندنر هلوک یرلشاف هرکص ندتبحا صم زار هلبااطعا نس ةجقا

 ° رکص نوک کیا مدروتکه هناخ نمنیدلوا نکاس بوربو هشرپ

 لا شاق ندهرحان یک یکلوا تیک بوریو هد نوتلا هسکرپ هروب نم
 هدنآیکیدروک یب بودیک هموق رح رجات لوالاکزک هدنب . یدیدروتکا
 یاذو یدیوق هکوا بوراقرج شارپ س,ةنو را تیاغ یساسهب
 ۳۳ ا یا وأ نسهتسک نوا ندکیدتکی هدا

 ) مدد « 



 ۷ ال مساقلاونادباکح

 نونم یروشا ند هلما عم زسةیلکن مکیدتبا هلئروصوب منبرجات مدد
 لو لبا اطعاو ذخا لب وب رکلاب مدیا ظح كپ ندزسمدنفامتب بولوا
 یزکه ناخ هدسشب نوکرب ًأفطل هرزوا كنا تدومو بح سست درحم

 ةر ب ورو ترسقرفتسم یرکلوق هلتروصو و تبغر هغی رشق
 مود مونا ودعو کج هلک نوک یسادرقهدزک هد یدرد مدیا

 یدلبا نایع یتینونع اهدناقرب
 ییکیدت اتوعد نب تكمرحأهبهروب م هدیگنداک بود تدوع هو هناخ

 تب ندنوب لکم یمگج هدیاتباجا نوک ی رب کینو
 مزهنیمرحانو دیک انو هیت یبهنک هدروک ذم مون بواوارورسم قوج
 هلرادت هسیذن ةمعطاو  یدلبا دینأتو فیلکت ییکلکملبا توعد هوا
 ندننوعد یب درحاتقحما یدردلب ید ییغحاس تفایضر لکم هلا

 ندیدم هر واسر هراشموروبخ ییدتاراهظا کت هرو دم یالوط

 مدتی قیلعت هب ورابا هدینمالک | ینوپ هد هسیل یدلوا تاپ هدوب
 نوکیسادرف هسیا لاحهنره  شعا ینتبم هضرغرب هکیدلشالکآ هرکص
 تزرع هد هاه ٌه>حردو مدنک هنسهناخ كموق مر جات که دن

 هدنب هدانا مث دوغ بولوا ماشقا یدلیا ماصناو تعرحو مارک او
 مدلبا توعد هرژوا كع اماعط هدهناخ مزب ینوک یسادرف یوق رم

 تفلا یییخرب هدواو یدلوب نب بولک نوک یسنریا مرح ان موق ره
 ردق هماشقا نوگلوا بوروتوا ههرفس هرکص ندک دنا تیحو
 دند هلن رعلفعب الو تسمیخد :مودنک و لوادتم یم حادقا هد نم هنام

 هک یرحان رکردقوش بویئروک ج هع زوک هروب نمو كدلک
 كمرحان هش رزوا كلا هد یدتیاراطخا ًادیک ات یم مر و وب وق
 دئسهلاخ مدیا حاحلاو ماربا یتسلاق هصک بودا مالا ینسلاق
 لوا هد هسدا یدنلوب هدنلما تصخر لاصعتسا هلتاعفد نوعا كمك
 ثعام دس هئلما نالوا هنت رع كرد ازای ی ماعلا هدکلرپ هد هه
 هدزملا سو هبل سوک ردق هنس ران هک هلا لاح و مدکح

 یرفاسم موق رم ندنغیدلوا مات هدرعاب یشوهبو رکس تلاحو مادع
 ار



 4 راهنوراملافلا ۷ . ۶
 داش توروتوک هبهطوا نالوا شخلوا راضحا قاس نوا ودك

 هو وا یناط ماع مدناب ںواک همدطوایدنک ید ن و قررثاب

 تولک هعاب هللا رعخ ر ییناف هدنلارب و موم هدنلارپ هروب نم رلاط رالط

 ن اش هکر وک ینب رفاسم كنسوا لک قلاق قر هریدناب وا ندوخم وا ین
 وک یاح وب یدید ویوب دنا كن یدنک

 اا ا ینیدناب كرجات هرص لا مت ارق ا
 e یعدلوا اتوا ہدنعا ناق كا ادح ند دس یشاب كنەراح:

 هاو كع ارا SEN ندمدآ و اا هرادغو هلاط یه «رف 3

 نوح ی هصضق لعف ر هل وب شمراو همتی یسهدسأف تب كمرک

 تقولوا هرول نع مدرغاب هل دحو فنع تاغ ولد كرتا دانا لا

 سوبأم حه زکه سلوا شاز یبانجو تئابخ یییدلوا شابا

 لقن هزس یلاح عوقو ردوب مدا نروتک تک الف وش هما ےب نکس زلوا
 یس هع رک ك نکلم رصم رک هدنب یدلشا هبهدافا تولد مدا هر اکحو

 E یرحعان ر جات نکا ردنک هساج هد رهش نوک رب تولوا

 نورد بودا نوتقم یب یلاجو لت ام هدنا لواو مدروک رروتوا
 ندنکوا كمزوک یلابخ كردبا دیازت منح هنوک ندنوک مدلیا ليم ندلد
 یعوق مم هدهسیا .مدلوتوط هنتبحم ماد هل ویر دقن ره یدلشاب هکمانک

 مدیا روشاح هذ الا ما حزب هک وک نویمروک قال هعدن

 مشع هغلانف و نماد مکجمر هدتناهت بود ارارفس نب ق ع راکما 1

 یاد بودا هلع هاو یصو هظحالم نالو ۱ هدیأب ول لر هکح 2

 هدنلاح مولوا تبان بولیسکندکماو ندکعو  مداوص بورارمص

 دف ی رایکح كلام وش هسیا مد دم 1 راد ا
 هرکیسفن هلب وب زعل وي نامرد ناب ا ا وسهر 0 هسا صا وراو

 ) ندقموف (



 o : مساقلاوا ةلاکح
 مایوس ههتسیکو مروا a ا اا رک رک ندی
 ى ا ا ب وش هدنن bG داود

 تج ر اکب هس لو | هاکا هلالمر اسپم مداد هرول م مدنالک ۲

 وید مرولوب یتسراچرپ كوپ نب هرکصندک درب و ریاست اطر كردبا
 هلز وک ترد ن هد سا یدت|نیکسن رادتهرب یمشعترارح هل ادعو

 ببرقترب توا وق هتفایف نداق ییرجات نکنار ظتنم هتسافنا كندعو

 ۱ رد نر کا ل
 ییایند بولک هعدنکی کش لوا شی تایح هزاناکب هناک هدن آ مکدروک

 هدها نوک جاقرب یوق رح مداوا ظوظح هبت م یروسخاو مدروک

 هربص هراو ا ار هر وتوک نولا هس ی گتسلک دن ییووت

 هاروب ییمالک اد یدلشاب Te ںواک مەر ا هل تفایق لید

 یدلرا تا کو شلوا ماشحا ا هدیسر

 ۱ | ۹6 نوکیجتزرکس
 ةلاعهدنلود ضرع هسیا زانحرف راددو هلازایلیل داوسراهآ ءوض نوچ
 هرو نیمهدنس هناکحمساقلا و | هکر د بودی ایه هاکح هیاد هدقدلو هام ا

 ضرع كمردلب هح ولا نغددلوا هدابز هد هحرد هن كمل ۾ نالوا هه رام

 یرزوا!ماشقارب فساصنو مدروفوب ندوبا یک هتس هناخ هلن كغ |صواخ
 هليا لاوس قر هتي ندوق هقرا هیشاب نکلاب كرهدیا تفاسیق لیدیت

 زس هدفدچا یب وف بونا هبراجرب مدلاج سوپ بولوب یسهناخ
 مزبقرب ند رهش هدنب و . یدلیا لاوس وید نکس رویتسبا ییگوز

 كءدنفایذعناباوج هن راج مدد مکج هیلب وس یٹشرببوروکیییدنقا
 یدید لک نیراب تیکر دراو نوناځ هقشبرپ هدشناب
 كرر یراربغاو صضرحبود ارتأت دان زاکب یزوسراو نوناخكنه راج
 دب ورک ندسگیدلک هنس هحرد كتبا باغ یعدنک ًاتداع ندنکیدلبا

 بوتا ورا ند هناخ یعدنک هلصعو مشحلاک نکا كحهد | تدوع

 مز و شعاب رالبدنوو رلموم د دعم هد هطوار قر هفرح هب وراقود هلعح

 لزوکر هنناب كامران رجانو شّلوا راط>ا ید مافط شلوروق ترشع

 یا



 دڳ راهنو راهلافلا ج ۳۹
 اف تو لا ا قرغتسم هل دود ل فتو هافش نضمو دوف نونا
 یی رلفدلوا لافالا لصوم كرهدن ا ی شونو لاا مر یم قرەر ءاح

 هلمازاورپرب یرغوط هنب روا كنوناخ كرهدنک ندلا مدارا هلرب کد

 شمالوتروق هدب وجاق ندلارک | بوکود ودق کیدتسباو قرەتوط
 ا رق مدا لجهدبا فلت هکلب ۰ یدیا هسلوا
 مرحان قا هرا لوا مدردلب یدح هدکنا بوشالوب ید همرحات

 هنکج هموم ییدسیگرب هعرزوا منب هلیوب ندنوب بوناق هع راقابا
 زوس عاونا ردا مسق ویب هنفج دبملوب هدلاحرب هلب وب اهدر و

 یدلبا تیدوبع ضرع تبودنا نیکسن ضع و تدح مب هللا زادکو

 هکعیا ترشعو شبع بوروتوا « هدکل رو دغم راب E یب و

 ک %0 نکنآ هدککیا ت رشعرارب بوزوتوا هلهجوو یدتبا روی

 ییاصتناو هنیک نالوا هدننورد هل سمر وک یمتلدلوا شوخ رس یک

 هع رب چاق رب كر هکج ندسلب یتیرعخ بودنادع تصرف هفم راقیچ
 هبوک ندعدنک تیولوا حلم هنا رلناق زکه دنب و ._یدقوص بوروا

iقر هلا هن. هقرا بوب وو هننورد لاوحر هیت یدلوا ن  

 نوا كيا نفد نب یدروتوک هرب نکیدلوب نب زس هجراخ ندر#

 . کم هلکیا ییآ یبا بولک هعدنک زار نک ر دا رقح راح ا
 تج مالا هدلاح یکدتشنا ینکیدلکیا مت د یاخ لواو مذلشان

 یریدیررد هدر كح هبدلوا هدب ويو یریدیرید یران هع سل ندکدعنا

 هدنروص مکیدلکی | یراز یراز بوب وف هن رب ماعتنارپ جد یعوک

 3۳ ابا نونا,نوروتوک بوک رنو ی هتک یوق واین
 "الیصفت یلاح عوقو هد ونکم زککیدروتوک ب واوا نمرجات مز راپهام

 هبذجماقتنا تیاهنو راعشا ینغیدلوا یعوزل نوجا كنا كن هقاو زابزا
 وشاب ےب هتسشبا مدیشقبا ناب ید ییسوطرارسا كتیفیکو ب رد
 مارعیارجا یکیدللوسهدننس ادا ینوب . ردوب ل فک الف لاج نالک
 نمربدتبا ماقتنا ذخا ندنوعلم لوا هکلب هذ ولو ا مناع دمهصق یافیاو

 ناخرب هل: وب هکمردبا لومأم یدعش  ردینیم هنس هظحالم نکس
 ( زبروخو ) ۱

 ا



 ۳۷ 4 مساقلاو باک

 هلتروصوو هملدردلاق ندابند ییدول انوادوجو كفي رح لتاقر روخوم
 ۱ یزسیک یقیدلوا حابص هااشنا زدزکبشلوا نون همکندلباقح یمقح

 شا باکنرا هلیس ملا مج وش م هروتوک هنن صو اکله مردن

 كبو بود: ا عوجر رد | راقغساو هب وت ندمروصوو تحابق عي دلوا
 د هزس تورو هلماعم ها وذع هکلد هلتهح دوس هدابژپ

 مدا هدر ول نر نک هد تفواوا یددردبا مارکا یروشا ند ذح

 تافاکمرب نیس هسحرد نوجا مکیدلیا صالخسا ندنام ین ی نت

 :کیدلبا هدزکمح كس هکردنایع هادخ . ملکد هذنسوزرآ تامروک

 ىب هغلا ماقتنا ندمدآ وش طقف مذلوا نايب و مدان ید ندکلویا

 هداز نوجما كنوب و یدلک ES ذاا هطساو

 عم احا الصا هثسل رب ج تل ردو وتو بولد سويا

 ننسعلوا حابص هلبا كرت ییهرونمهدن | لوا كر هیعا رات
 هدا رهص مزاعتم هداد بە ندک دا تکو زارب نوقیح ندبصو

 . ندنفیدلو اتم زع هدادفبیخدزمامنب ام: مدلکتسارهناورکرب شو
 ېه رفس قاشم تدم یلیخرب مدلوا ناور هلوب قر هلبناق هناورک
 رقفهد سیا یدلواتسم رلوص و هنن رهش دادغب هرکص ندک دکح
 ینوپ تولوا نوتلارپ دج قرلوا مکلمام تفاک ندبیدلوا التبم هلاح
 قح هراعرح ی هعقن هوب و قج هیلو جم هد مان كرهدىآ ذا اهنامریس

 بوریزرارق هدمه يکقیا ثبثت هبسک ینافوارپ هروک هلاحردق
 ندرازان نوکره كردنا كرادت لیزر بوربدزو, ینوتلا هلهج ولوا

 بحاصو رادلام بولا راش یلوقوق راسو لکو هلرکشو یسالا كسم
 سکره لر هرونوک هناکدرب یرافد روتوا بولوا عج كرارجاتر اعا

 هد هسلا تراجت كحو کرب وب هجرک ینا بو نی هلن

 . . منیارولی هنیک ب وراقیچ ندنوب یمکمتا كج هی هیموپ
 هل مجو مدانعم هرزوا قمناص بوی وه راک ڪچ عونتم هلیئز نوکر هش
 مدرس وکق ره وق هنکوا لرلنانلوب سصاح هداروا بودیک هروک ذم لحم

 یدارروتوا مدار رایتخاو نسم هدنس هشوکرب لالعلوا هدهسدا
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 قفاص بورغاچ ب موق رم ندکد غیا رطن *لاحا هی سیو زکهدنب
 كسرویم زسوک نوحن اکب ییایشا كکردتا عدقت هنب ر هقشب نو

 لومأم قو یم هراپ هدجج ابجع كسبمرویموق هنب ینو یب هسخوپ
 لاک کب رو وفع یروصق مدنفارخ زکه دن یدید كسردا

 نوسلو ال زمسیس هلج كراش ی هدنما كلدنز مدمهروک ی زس ندب وح
 دننب یب قرملا كصچ هتسدرب ندلینز هدمکیدید منا بلط هلب هر
 ییدلوا میک من هرکص ندک دا لاوس رلیش یخ اکب بودروئوا

 بوک> هاربندلدو ناج زکه دنن ىدا لاّوس ییفیدلوا هت ماو
 نب هدصوصخ وب ٥ للدرد مدنکو ی هراب عهروب ارز كنوط رود

 كم زوک وید نکیم ر دشربد یزدرد ۳ تاب مس
 با فطع هش هقشد ینمالک هجشروکر ابتخا یتغیدلوط هلا ش
 لا نکیا ردیک بوقاق هغاىا | هرکصندقدروتوا تدمر و یداه ا

 یدتک بور دص نو افت نوتلانوا قر هفوص هيج

 هر دیهازک او ةتسح *هلماعم یغیدلوا ی روک. كرایتخا موق رم
 نوتارندننیکاز لا ةلرراجت نانلوب هداروا هکنوج مدتنا بعت هدام ز

 مدمهالک | یشرب ندنس هلماعموش تلموق ره هلتهج
 یقیدروتوا هداروا كرابتخا « گیدلک هروک ام لحم هن . نوک یمادرف

 تولآ تل هج تمدرب ندنحما مد وق دنکو اكنا ادتا لش یک رکیدروک

 رارصا هاب هرکه دن نوجا كم | لقن یتش ذکر سو یدنروتوا هنناب
 همشاب ندنذج هلوازمساضعم كا مک هن رزوا كنوب قترا ندنکیدلیا
 مدتا ناس و لقنربرب یلاوحا نالک

 ملورصب هدن یارو یجب اچان دلا 2 هلتروصوب یوق رح
 تمن تذل نیکد 4 یدعس هدانو ملعو مان یار ۳ ندنررحات كنارواو

 طقف ردلکد نکم هدلوا هل وب ندوب و مداوا ماک دهش هلبا دالوا

 هدایز نس هلیصوصخ ندمکندلبا وزرآ یفلوا بحاص هدالو ارب یک ت لنس
 هااشنآ مدابا دالوا ًانعم هعدنک اراتعا ندنوک و و بووس

 هکلی هج هلب وب و كسردونوا س هل كرلتک الف كذیدلوا شمروگوا
 نوت



 ۹ هک مساقلاوباةباکح و ۹

 میذلوا كلام از كلدلوا رایتخت لدنکو راباکس یدعش كعلاط كنس

 ردق كنآیعو ردناو ارف ندنتورت كشب رد ناماسو تورث
 ناس هد نک. دش هش رزوا كنو یدیدكدلوا كالام هرد رب روس

 وراشط نداروا هيلا یوم مدلبا تدجتو ر کشت زاریاو تیظوظحع
 هدسکعا تیتءتیهیلا یموم بوقیج ندنس هقرا هدنن یک ینیدقیح

 بو ربدنآ یرلکعجو ییینز نالوا هدلا هرکصندک دنکز ارب مدلشاب
 یدروتوک ی نب ها وفر مسح ینیداوا هدکعا تماقا ارجأتسسم

 متهدخو بوزتسوک هربادرپ لقتسم هرزواقلوا صوصخ هزکهدنب و
 نب هناک بو ریدیکز  هسبلا العاو لر دبا نیت رهبراج ددعتم نوا
 مدلوا یک شماعا تافو مردہ و شمامروک الصا یرایدنقصکیدکچ
 حاصمو دتسو داد نالوا هحدادغد كناذ ناملوب عونعمردب وب م:

 لاح هافر لاک بوعااق هدکلزر هرکص ندفدلوا لکت یسهعقاو

 قدلوا لصاو هن رهش هرصب نانلوبرمتکلع هللا لاب تحارتساو
 لا هد هرصب هل وب مب مابحا نان لومأم اهد رب يکمروک ییرک هد

 بارغتسا یک یراک دتشبا بوروکیمغیدلوا قلدالوا هرجات رب روهشم
 تمکح كمح باج هکنوح ردزآ هن زهسلا بجعل ردقنرلنا رابدتنا
 رازه دصرک هدنب هتشيا مربا رکفو لقع هنس هلماک تردقو هغلاب

 قرلوا مماق هدلاصعسا یتساضرو ماد هدنتمدخكمردپ كرهدیاررکشت
 0 لرەدىا توا تح دی دشن هدو ا هح دتا تدوع قدص زارا

 بولوا ظوطحو نونم هد هبت رم یروشآ هنفبدلوا كلاماکب هلتروص
 نهربآ یب ندسنک وا كن زوک نآرب و بویم هکرسایشرب یه ندنب
 افخ شوب هدر شوک هدکدرونک هباروب ییهباکح هاد یدا

 یتغبدلوا الع جوا یان هرهجیک ییلاسط كع اهلا وبا نامسا بکاوکو

 یدلبا توگتس هدک درز

 ۱ ۱ + نوک یجنزوفط
 هکردبا لقن هل وش ةدنسهاکح مساقلا وبا بودی عورش ههناکح هباد

 بوتل هتسخ نوکر هدرلنوک تاذ رایتخا نالوا میش .دیتسو مگر رد مب
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 ماسه او دحو مات ییسردقن ره ندتقرط امکح هنصوصخ یسوادت

 ا ي كا نفدلوا دما ان ندننایح قنراهد هسیایدتلوا

 هرارسسارب یزنس لغوا قرهلق کلا هد هطوا هلبا مب بوراقیچ ور اشط
 ندکالماو لامو قانوق كکدروک وش ردیتقو مانكنلبا فقاو

 ا هتروارب تور م جا رت هرس وب هد هسا قو مشر م هدا

 « بونازف هدتسهبلاس مارک دارم تدم مب هسلارلنو و ردکعد

 ی" یخ نوا راز تواواراییش متیدلوا شا راتاو مج

 ههلتسناب تاتش اخ و نافد مکجمرب و تام ولعم هرس یدعش طعف ر دکعد

 هدئتفو كوک كننافد وب و رولاق هدنس هاشم هرذ رب یاس یس هلج هرات

 هرس ن ایک یغیدلوا عضو ورندنقوو ییخب دنلوا عضو

 ندنتافو هدفردب و ةمردب هدننافو نیح مدج ےب ب هکر دق وش م هیلي وس

 ردشمر دل اکب لوا نوک دنچ

 كمکلسم نیفاص کمر دنا تیصوو نخصن یتوش اکس اغوا هتشرا

 ردراوزکعبط توا زس هک هل وش هلبا تک رح هدنفالخ
 یرککلمام زکه سرالاط هتهافس هدب ولوا عبات هسوه یاوه ربارب هلکن وب

 ا لاک تا از یزمس یکلوکسرا مال
 یرلنالوا جاتح هکناسحاو تبانع ند رلنوب بودا لوب هلبا
 ردقن ره زکه س ردنا رب رستو فیطات هلا نام یانادهو ریسلد هاکماعتا

 كتس هکن > ردرضمر هدو اون هد رک هساآ نمروک تمادن هدنکو ص

 نانو «دکیصع كاتيصو تواض» قج هلوا رشته هقافآ

 یتیراهمطو صرح هدکهبلعو بجوم یتبرلمامهکح كماکحو یلاو
 هللا باهذ هرکم هه قص بولوب هتیفد ندنفجهلوا بحوتسم یکی رح
 . توغ هفلاندرکلا هشت هاسا ولرد ره نوګا قعراقبح هنادیم یتوب
 نیما ندراهس لب وب ندنرکجهدا تمههکلیا فلت یزرس هکلب و

 هلتروص وب كاع نیو تاسلمادرپا ندلوب مغیدتوط من نوجا نکلوا

 قوب یرلنوب و بویتلوب دالاحربالصا كجهدبا بلج یی ظن نالوا
 عح بولوا لو خشم رلپسکو تراجت یدنک یر هتوط هد هباثم

 ( هسیک ر
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Eمنسبا تسغلقلوا هلیوب هدکتس یلصاح مدمرو همشونم  
 یدید

 هیویلبا .تکرح هرزوا ریبدت ییدشا4 ارا نبط ههبلا ییوم کہ دنب

 نایتاو درس یانیمأت نالک مزالو نا یسکحهیغا لو دعالصا ندنا

 .نالواءهد ارواویدت رکو ا لح كن هنیفد هيلا یوم هتب رزوا كنوب مدتنا

 کب: ید یخیداوا نعا لود ف رعت ر دلو راک هناناب و دح لاه

 یک تقو قوسچ كپ ندهرآ یدردنانیا بو بوریدل
 یدتا جواو ها رازاب و حورخ ندندسج هن رخ یرعر هوج كهيلا
 ندنکدک ینو قوسقح ًاتفیقح قسح نالوا هدمرزوا.كهبلا یوم
 ادا هلبداع یتتصو ةفاکواشا نشفکتو ر هج ندمشدنل و ځد یراوو
 دوهم هزکصادکد ک هکر دب من كالماو لامردقوب مدتا

 یر كج هنکو ت بوت لباقان یني رعت هقیعلا ین بو دیک هکمروک ی هنیفد
 هكننافدو نیارخو هکو شو و یدلک تروح اکب ناب

 ر هدب ول وا مژجردق یز غ كمالسلا هيلع ح و ترضح 9

 یکه یتیدلوا شعر و كموقرم رجا قثرا ردفوقوم لا
 هلو و یدلوا یار کوک هار >ا یدعو خیدلو | شعاب و هود

 یکی داعم ر زو ےس نالو ءدضرا نورد هسل الاه هدننورد نرخ

 اننغاوارقف انداع هلتهج ینج هیلوایسهدنأفرب هب هسي ! مه كنو بولوا

 لاک نس هلجج كرلتاک بودا داسنک ری كعانوق نوچ اب رغو
 مدیارروک یتیراتجاح هلی بییطآ ردا لوبق هلءاتیدونشخو تیتونع
 نوسهروک ی ئاسحاو تیانع ب ےکر دقوب مدار «دنرهش هرصب هله

 e ناشو هدنرهش هرصب و هرادلک ندباحا هلب وب

 قتقد كسکره ناسحاو مارک | مکیدتا قرەلوا هداعلا قوف نوسلوا
 هکیدراردنا نع ندنفبداوا بجومنوک كنوکتفک ماطر و باج

 قرلوا یصنکبا مساع هلاوبا هعدد وب یل کاج سالا مدارغوا ی ادتا

 هلشد دیک وز OTe اوما کد رول هعیح هس القا

 ید هب وستكعهبناذ اصم رک کن اب ةف ردکحهدیا اتفاهدنیغ هد ر لنا

: N 

 وت
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 هذنرووحم تویمروتک هتکسالصا هاست هرادا ما كمهرناد ك رکو هدنلو

 قلخ هلتهج ینددلو دیازت نوکب نوک ل اح ماظتناو مکیدردتبا نارود

 لصت یلاوما کیدلبا فرص ندقرطرب و یدیارارولوا بعم اکو
 ترهش ماحوب مبییصاخ یدیا را هیالک ۱ یی رلاروب مدیاردنا دس زت

 2 و یدلشاب هکعیانوکترزوسزاردو رود ( هاطر تباهت قرهلوب

 ھم وا كرامدآ صب رح ماطر هنن رزوا كلوب یدلوبعوش غیدلوب

 مدع ی ۔ےصل یکدربو اکر كرايتخا هک هرا جهل هد هسا مدتنا عنم تست

 بولیقرص ماج هک دلک هلقع ندنکیدتار وهطظ تماخو نالوا هدلوق
 همهناخ یشواج وق ندنزروم ام تموکح نوکر ما واچ
 یشیداوا هدهرن هو ۱ هدافا ی مد داوا تامه ر هنن رخ مے د و ںولک

 یدتا ناب . یامیا هنارا

 بولوا یرانط لاحرب یک ق مرشاش اکب ہن رزوا یتسدافا كموقرم

 نالتلب وسهدبعحدنکلمنورد هلتهح یکی دن ارغتو نولت د مهره>و
 ی هنیفد عی داو !تاامک ولاح یدنانیبتیییدلواساسا ی كرزوس

 مماقلاوا هدر کجهدیاقیضتینب نوا ملنا ناب و فشکم وق رم
 هدصوصخوب . مردبا افیا 0 هنالقاع ی رومأمو نمدخن

 ۳ ووو نوا نزول شال
 هک هروب هدکد لبا تاطخاکب وید مسلا اب اره 0 هرزوا قلوا

 هعوق مع نامه لر هدیک قلار الو بلد توسف ضراع بو رسوص زار
 هيمو یدلوا مدد e شورغ چاق لبام کدو

 نوکرهمربرب و نوتلا زوب هیموب هزمس هنن رزوا یسعد مرسلا نوتلانوا
 هدیگیدرد کیلا ندمرادهنز هر امامت تولک هنارود هدنشاب یآ ر ه دوخا و

 ۳ اما روحشلا بولسم هلیارورتم طرف یکی دلا ییاوجوب موو رح

 نارهو یزکلو تام هلایند نارخنوت  هلبوب لکد كزکتاذ مدنفا
 یزکلیا داف اندزککلمام هلا لاح *:دوسآ و لابیافص لاک هدنامزو

 ج هن ارخو نیاقد کشد دل اوا قرصتموا و تودا ید ندعح ناتج

 هن رامالکوپ هدنن و.  یدید ردکج يک نازو رر هچهرذ ندهزوب
 ) لباعم )



 ۳ < مناملا وناهباکح

  یدتکب وتیج ًانوتم قرهلا هدب رانا ندگیدر و هراب قوجرب لباقع

 للقسم 3 اح هسصب هرکصندک- دار ور نوک جاقرب ندارا هلبالاحوب

 هصاخ هلیس هط ساو لس ممر حاتغلاوبا نالوا یماقمتاق كناذ نائلوپ
 هرکصند ارجا ییدهآ شوخمسربودیکی دن یدت !توعد هنس هناش تب
 هکتسرولس طف یدلواعولعم كغ دلوب هنیف در كنسولناقیلدیا اکب
 ندنتدلوا یسهصح ید كلالا تس هدشافد ندا روهط هلوعموت

 ه.ش نخ عضو هلرطاخ یافص نس یتسقاب و !طعا هبیرم بناج یتشجت

 معاولا ق مدنا ید ن یدذلبا لاعم ط.سل ود هلا اقخا

 نملاخ طقف ردقوب ملاح هراکنا یتوبو مکلام ه کے
 یوضعره مب هکمردیا مس روس مپ قلاخ نالو ۱

 زکه سدد اع هد نددسحیماح هل اافح وا دا کو عطد هج راب هحرات

 طفف و هدن كعاز ار فشک هج هرذ ر اد کوب

 دنا ندکعا فلت قب ندزککج هیم هدا لصاح هدام ر نسل

 هرس نوا كنو هتشدا ندنغح هلوا ال وااهد قلوا دم هدب اف لقاح

 مدتا باوجود مردنا دهعن یکج ٠ هر و نوتلا كم هيم وب

 2ر ب واوا نون ندعزوسوب مب یک یشو اج وق ید حاتقلاوبا

 هم هناخزکه دن ندنکیدت |ناس تسد ا كنهدوعوم غلا بم قرەلو اقتلبآ
 دن رخ كلر هر د نوڪ بر ا نالوا یدع# هدیکیدلبا تدوع

 . یدنلوا اطعاو میلنسن نوتلا كي زوتوا هلتف عم مراد
 یم لصاو E هرصا هدورلبا E جاتفلاوبا N یوم

 لوا یاحعوقو هلبفوخ مرولوا باسنع ٌههب راتفرکهرخالاب هسیارولوا
 کاح ندنکیدتا ناس و لقن كرءدیا روصت بسانم یکتا هداقا لواب

 یشنفتو قیفدن كتیفیک ب ویلکد هلتقد لاک ین رابخاوب كهبلا یموم
 یب هلهج ولوا ندنکی دتا هدارا یتسهروک تاذل اب بو ینکودیا مزا

 قيال هتموکح ناشو لامور هن ابک اخ ید زکه دن و بلج هنب روضح
 نسخ لاتا کو تاغیطلت اکب هدیگندتن| ارحا یعاتحاو تاداتالوا |

 نادندارپا هلئسا یلیخرپ هدننعع مل اوحا قیقح لر س وک هلماعع



 هک راهتو راهتلافلا ب ££
 كرس وک نوڪن اکی ییهنیفد لر داوا یحاصوش معوا هر

 رکا كسهراقروق هلتیعبت هئم اهوا مرولا ندنلا هسخ وب كس نعهتسدا

 ترازو ناش می دلوا فصتم ےب یتروصوبلهسیا روید ار اکفا لاماهاروب

 رود ندنرط ایرلارو ندنغج هلوا عد ام هب ارجا تين افحو تا دعمو

 رزو هسدا ن  یدید ها روقو یس هعالطا هرارسا هش بو

 هک هراچ هن هد هسیا مدلوا بوم هدابز ندنم الکوب كهیلا موم
 رارصا هتفشک مدع ندنغیدلوا تاحرب جوک یزاصطا ج وک یراهظا
 هل ارع لوطا یزنس ها مدنفا نامه ن داغ دلوا مکج هند رب هتشب ندا

 هج زک هدن یراهظا كت نکند روم دا رمنف وقو نوسروی ز۶

 نکفجبهروب ارجا هدمتح هلهج و ره نوجا كنوب ندنشیدلوا جوک كب
 یاضر قفاوم هکر دقوش مضار همولوا قج هلوا عونرهو تازاحم
 یکعمرب و نوتلا كی هیعوب هه دنفا قر هوا مدح هسدا رولوا رکیلاع

 رکلوق هدب ویلوا رداصزکتود یاضر نسح اکو. مردبا دمعت
 ندید نامه هدلاح یکیدلروک بسنا اهد هدّزک هینسدزن مکلکلوا

 ید مهداماو رضاح هکلوا نوسلوا هسیارواوا هلتذاولرد هت
 مایا کا لاوس ین بوقانه زو كعامع# اه :دنکیدزپ و. باوجم
 هنیفد هده هحقا یکیداباضرع یرکمروب لوبقهمدنفا كمدآ وب خد

 بولی رپ و تصخر هئس افا هلبنامزو تقو ندنکج هلبب هلیقاب هل رظف
 موادم هرکلود یاعدلرهد !تقو را ماهل یمابش>او هدد هدزک هناس

 یلیخ رب ید اک و بب وصت i كطا مما یدید نوسلوا

 هلب ارب زو بوروط هرزوا مدعو یربندتق ولوا نک هد و یدل با فیطات
 ع هدکغا هدأت نونلا كب ردق وب یونس هنشواح وبقو هماق اقا

 هکر ولوا مولعم ندن و ردو لاوحا تش ذکر س منب مدنفا هتشيا

 تانشزت نکدندلوا شرروک هدا كم هن اخو رهب ده مکیدربو هرس

 ندنلیبق ج هد كلام دلو اهدکمرب و هب رارومأم تموکحوشزک اب
 یهنیفد ی دم بوراص قا رم نوت نوت ی هفیلخ هدکد ید . رولاع

 راز وس کشید روس وشاعفاو میس اقلاونا نوڪ ا قلو س هرا > كنمروک

 ( رەاکحو )



 g5 4 مساقلاوبا ةیاکح
 هکنوح ۰ مرالکآ هغلابمضعب ندیوب هد هسا رون ړوکه دنلوب راهباکسوپ

 زا هروک هلاوما نککی دلبا فرص ولذب یساضتقا نکنوانخ وب زس

 . یسرغوطیمرولبب هناوب هدا دام هنیف درب قح هیلوب انف هدنفرظ تقو
 یزکمّسوک اکب یہ هنیفد وش هسبا نکمرکآ مرویمهنانناكي هتیفیکو نب

 یزس هنکح هیعارودسص لاح ءوسوررض رب ندنب هديا وو احر

 یاىد مردأ اقا ینلحو ےس نالک مزال نرګعا كعا نيات

 كش نالوا یب ولطف ولو ا ردکم ندنرلمالکو ب كن هغيلخ مساقلاوبا

 غی دلوا طونم هب هظیلغ تاغیلکنو هلیقث طارش ماطر قجنا یسارجا

 هظیلغ تافیلکت قجهلوینعوقو قسد هفیلخ ندنکیدت| نایب فس الامم
 ناهو نایب ینکج هیّعا فاکتتسا ندنرب حهو ینکجهدبالوبق هسیا هنره
 توا مساقلاوبا یدلبا ناتا یتسلد وق ههثروا كنهروکذ م طدارش

 قیچازکیشانو ولغای کی زوک لس هکر توابع ندن وشراطرشاوا
 زککیدتا وزرآ ییسمروک هدلاح یغیدنلوب ملقرب ہدملا مو یتیدلوا

 نکه ساا رواوا كحهدیا تراس هدهع ضصعن دراش مکج هروتوک هلحم

 هداز رسو مجلو ا یهمو رضاح هر زوا قدروا هرس ی3 لوا

 منب هنب مشیدبا لئان هلتروصو هلمازکغی دنل و یرکشه اوخو وز را
 هدم هسلا رولس العا كر ییفج هناوا لج كل نلت و ساما حبال

 ندکمردنوک ًاموځمو ان ورم یم فاسمو و اععا هرکیسف و نیک رس.

 ندنقا رم هسیا هقیلخ هدنکبدید خج هنوط یشیا وب راچان قترا ًاباّتحا
 هداروا ههکلوا ندسنکی دشا ساقلا نس ارجا لواا نآ رب بویم هروط
 یس راب هک ف ندفد وب وا یس هع و همدحو یتسعا تنوتد

 هلوصح تقولوا كشیا و بولآ ییهشضیلخ ند هراد ینیدنات بولک
 هنسودنک هرزوا كغ !تنوتب» هدارو اهضکل وا هفیلخ هل |هدافا ینکج هلک
 نالواردق هناروا ندهرباد یرلقدروتواو هرباد نالوا هست صوص

 ندقدئلوا لواتت یعاعط ماشقاو بولددانود هل ارانادععت نوتلا هفاسم

 بولا ی هفیلخ هم اربحا نوک انوک ككر دنا لولح قفو تحاسا هرکص

 ندک دلبا لاخدا هب هتسلقت هطوار و یدروت وکه نس هصوص# "راد



 و راهنو راهنلا فلا # 41
 مادس ح نوا صیص هنتمدخ كن هفیاحو تردوع مس اق! ویا هر هکص

 تاوخ شارف یاقلا هللا سالا ننس هسا كلل هك توپ وص ین هقیلتح

 هش رج وا قاناو شاب یران !دععشنونلاهرکصندکدت اتحارو
 ۱۱ ی را دیس لع میر خا
 ندنعیدلوا ح ورعو طولص هارمنعو دوع عاونا هسا ار هع نانلوا داقنا

 شا برقت ماشقا بود  یدرولوارشتنم ههطوا یسهحار
 یدلبا اک هب اد نده دلوا

 ۱ ٭ نوکیجنوا #
 هاد  هدکدتنا رادایض یلاع هلباع ولط ندنعلطم سعت هک او
 هل وش قمو وا هدفدناب هغاتب دیشلا نوراه لردیا اد هلقن نس اکح

 هسک كمساقلاوبا قرهلوا بلس نوتب نوب یروضحو تحار نوسروط
 ندنکیدلک تقو نکیآرروتوا بواوا هرزوا راظتناو بقرتم هلز وکت رد
 توعد هطورش یهقیلخ هرزوایسهدافا نالوایکمدعم تولک مساعلاونا

 هفیلخ ندنکیدابا ناس یتسلیا تبغر هکعا ےس هلهجو یب ولطمو
 یدتانیم ان هنک هیت ا شافه هسیک یرارساوب و ر دا لوبق یفیلکت
 مدنفابویلغاب راز بوربدیک ی هقلیخ مساسعلاوبا هن رزوآ كنو

 هد هسلا مولغمر دعنره ندرکهره> نر کش دلوا اواتاذر قداصو رم لمس

 یملدلوا اا وخ هدناب ولو ارجا یرورض یی هلماعموش هدرکتح

 یرکتکرح نالوا هناراکطانحا هل وب رسن هقیلخ هلیسعد مرلبا اعا

 یدد مادوا رام الصا بودا نیسحت

 بغل عساورپ اشا ندنادراب نت بولا یی هفیلخ هلهجووب هتشيا
 لصاو هلع یتیدنلو كنهنیفد هرکصنذکد تک هفاسم زار كرهربدنسا

 یسوبق بواوا هرافمرب عساوو نيج هدنیمز ریز هسیا لحوب . رلیدلوا
 لبا هغیلخ بوریدلأق یشاط مساقلاوبا  یدیاروتسم هلیاشاط لوس رپ "

 یغاشا ندلوب رب قلک ارق تباغو واشوقوب و نوزوا بورتکو را هدکلرپ
 توفانو شغلوا نیبزنو عیصوت هلباتوقاب یشنآ ع ونرپ «دنباهن رەنا
 ۱۱ 3 رد تا هطوالوا نواوا هلو لوس ر نیر و یبباتیع

 ( رتیداوا)



 پشه 

 ۷ هک مناقلاوبا اکح #
 یتغاب كن رازوک كن هفیلخ مساقلاوبا هرکصندک درکه بارود زل هلو

 ترح ناهدرب تشکنا هدنا یکیدروک یهطوا لوا هفیلخو . یدزوج
 مدق زوئواو هدنطیح مدق یللا هدنس هتر وا كن هطوا یدلاق بولوا

 ضوح كوم , ولع هلبانوتلا بلابلو لو ند رم رم ضا هدنفع
 نویی لاثم نوتس نوتلا ددع یکیانو| «دشفارطا كضوح وب بولوا

 یعانصا عنصم شابا ندنارهوج بانان یلاشما یر رهو نشو و

 ید یوا

 ع تضوحوب زکیقاب بر وتوکه نشا كضوح لوا یی هغیلخ مساقلاوبا
 قحا ردق هب یدعشو ردیلوط هلا نوتلایورد ردمدق زوتوا امامت

 هلیاقتدم هل وا یشردق وب هکر کسمرد,ا نظ یدل هلیسک | قمر يکنا
 نوتلاوب اعفاو د هعیلخ هدکدلبا لا لاوس ويد نوسلو ما مد اح د

 اغلا وا مالک دی درونک و یی چا اواخر نر قو
 تولد مرهدیا تعجا رھ هر کج زس وکی دم هسلارولوا لب کرلو رکا

 هبن رعو ندنک,دروک هطواوب هکیدروتوک هبهطوارپ رک.دیدیشر ا نوراه
 لا نوک انوک تارهوخو وعنا هن رزوا ابد ین روو العا هدا ز اهد

 ضودرب هدنسهتروا ځد كلوب یدلبا نی نم هلبارهْشود شعاشیا

 وجناو دجربزو توقا هدهسیا لکد قیعو عساو ردقیکلوا بوتو
 كصوحو هفلخ ىدا لامالام هل اتارهوح تیعیذ لئام اکو و

 بودا نظ هداتعم ملاع یسودنک قثرا هج روک« دیلاوما یتیدلو اولی

 مساعلاوبا هدا لوا یدرک هلاحرب یکیقاهانا هن دوحو كرل وب

 لومم ندنولا ود نکیفاب ردرانو اخص | كن افدوب هتشبا هن هفیلخ
 هجر وکی رانو هقیلح یدرتسوک ی شک یکیا هدنرزوا تر ع ونصمو

 اسن یر هدنرزوا تم لوا هدقدقاب هلتفد رظذ بویل٫ وط نسودنک

 شخلوا اسک ارلجات ع ونصم ندرهوحو سالا ہدنراشاب روک ذ یرکیدو
 a هداس رون روک یک حوریذو رونا هنب نا هدیسکا

 هدنرزواو شو !قیلعت هحوارپ لومندسونآ .دنرجوا قابا كرانو و
 هد دم تدمنب هداف ماعو ) هکشازاب هلل وش هلبا طخ نوتلا ځد
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 رددادعلو نورب نددح نالوا دوحوم هدننورد هراغمو و مداشد

 نادلنو كلام ددعتمو مدشا راخداو عج ییایشاو لام نورفا

 یر قوج كي قره همر سو طض ضف ناوارف عالقو نوصحو
 دل ون هتشبا مدايارهق یعراتشد بوروک هفعوکح مامز
 ,غردفو توطس مب نکل یی ی ا بحاصو تردعدرب

 دقن راکماحصا نویمهلوا تمواعم رو بات هلحا تامدص مور نوصحو

Eنات هدا وو یدتا افلا هتوم تلاحی كرەدىارامراتو  

 .تربع رظن اکب ناسنا نروک هدااحوب ی یا ردم هحوکنم جوز منب د
 لاح یک ك نس هد تقور قاب قرەجا ین رزوک هلبا تج لاحو
 هعارذح عم ندکلبا فرصیایشاو لاوماوب مدا ةدنایح

 .تسود هج دم كاغددر روطهداراد ردفوب یلاعحا كنکوت كن هنیفدوب

 لر |لامعنسا ی هیفد وب نوحاكلبا هدافتساندهب وبند ذی اذلو كاع ادیب

 ساتلالوق كةب و ) نیهراتروق ندنرهق هکب كتوم هدینم لاحو اریز
 یمالکو ردبااعایتلولدم (نالفل :ماذهناکدقل هتکلمايف

 لع نالوا هلتروصوب رس هعساعلاوبا هرکصندقدوقوا دیشزانوراه

 شهری وكرجاتندیا ماست بهنیفدوب ؛زسو ریدقت یزکنو اهو تکر حو
 ناش بحاصر هل وب طعف مردیا به د ید و حصل ینیدلوا

 یان هدهحولو نکل ممسبا كلب یتیدلوا عک كهاش نالوا توطسو

 ید یراهطوا رکید مس ا اوا یدد مراتع هتخد دعوا دان

 وکو دست 9 ۱ یهذ نالوا ولع هدنراررب ره بورد زک

 یدسوکی خد دنور راجاغا ع اونا هاشم هبانادهجاغا یی دلوا ش ۶ | عدقت
 هداشاغورس یتارهوخو ايشا یییدلوا یواح كنهراغمو هسیا هقیلخ ,

 ندنورد یسابج نداروا ندنکیدلبا ظوظح سک هلیسهداىز
 ررا وط هدب وات و ا یمادخو عابنا | هکلب مسی ا شعاوزرآ

 بویلب شی رازوک كن هفيلخ كر دا لای ینمیچ ندهراغم هلیفوخ

 هدهار یلدا نکیارافیج وراشط ےق هدنلا هن قرهلوا قیچآ یشابو
 هلرامات تین هكا ال ها یی هفیلخ 1 ییاوح نی رلزوک هاب

 ) قر هراعیج (



 2٩ 3 متناوب باک |

 "یب زوک بوزوتک هدطوا ییددناب ی هفیلخند هلوا حایص قزهراقتح

 .تساصم ندق هحأ بص بو رووا هدکلر اا هرکصندکد ز وج

 رلب دلبا

 نکغیدروب هر دیه اک وش هع الا وبا هقیاح هد هلاکمو هحاصم یتا

 باد روت او یسانسحكي لا رب وب قرش هد | رظ) هب هب راج

 اته هدااجو نسحاهخ و انسحوالعا ندنربر هدرک هد عفاولایت

 میدلوا هناوید هنتماق و رسو هناورپ e هدهسلا راو یراوج
 هتسیرب كرانوبندنغیدلوالئاز ندم دد نارب لاج كن هئادرد مهب وب
 سلاجزونه هسخوب یعدتا سون یتوم ماجاسعو ردقوب مح
 ین رارو رد مردقم كمروک هلی زوک ابنداهدهرکرب و  ردیئایحر رس

 ندنترسح شت آ طرفو تبح ترک بویم ہرا هقیقدرب ندمراکفا
 نالوا هل راب ملاهدتنح هشوک هلب وب ےب  ردنوکرکید ملاحو نوزح ملق
 هکنوح رتسوک هدنسهراثم یشالاکب یاعاسو تورث ردقوب عارطضا

 هلا لامرب یژورج هسلا ندعءاش هدایند سراب هل :!لامو هنیفد ردق وب

 بود مردن ا وزرا | هداز اه یکعا ش یل توراسشت «دکلرب , 4. مراب

 ید نیش فا نک ل یدکو دشاب ی ؟نافندن رو

 هلتروصوب هدنرزوا یبو قع قرءلوا قس اتم هرس هدابنز بولک هتور

 یسمراعر> حب ندنرطاخیت سهر ونک طو كردار دعتو 9 تارن نالوا

 میل ی ی صوصخ للا ترش د هلاسوو تایس | ندا اصتفا ماطر هدن صا

 شهروک ندع-اقلاوبا كود نک ا د كتا دو ےل لیخرو .

 لر دی ا ع ادو هلرکشت زارا ند هال تامارک او هتاف تامارمحا یچيدلوا
 مادخ وه راج ییددلواشلا قرلوا هر ده و نولک هناخ یکدلنا تا

 هاد یدلوا تع رع دن هو اچ هدا دود بناح ںاج تسلا یایغاو

 مالط "درب و لوخد هن ورغ سعت هدکدلک هیاروب ندهاکح
 یدلبا توکس یک یکیدروک ینکیدتا لوزن قا | ماع

 د نوک رب نوا ¥
 كع رع؛دادفب لد شا نوراه کرد بودا ع ورش هر هباکح هب اد

۷۳ 



 ۲ 1 ی او

 9 را ۳ تل الا و هرم آب

 ۴۲۱۱۵ ی دوش وی اما هاعهام هنشو احویقو هنسودنک

 هکدلبا هعلاطم رطد طل سد رد یتغبدتلوا ااو هيد أت هلن امز و تفو

 کب رم كن دّقحو دنسح قورعربارب هلکن وب و سوم یتنرح هدا ز

 هن رز وا ی.هنیفد كععاستلا وا ی رظق عبط ندنشدلوا بیج ولسه

 بوروق یک کرک ییسهروک نیعلا یارو یفشک كن هنیف دوش ر هکید
 ,قاسایم و ده ینلوا لیا ا ب ويعا علرد یر ج هدلود و و

 رک دیلاح یدتا تم قاتس راک هدسارحا كصوصخ و ردا

 رب رههدنلوب یسهناد هایم تولوا هعخایدر تاغ هدنتاذ دح مدا وب

 نسحكهبلا یوم ندنعلدلوا ردىا راسحا هباکنرا ینایجو تنابح

 نانا ارقا هدنا دعا تفاطلو هدیدات لم ءدتمأفودقو هد رد هدلاجو

 هدسا سعلب تروص یر و ترس تلم هب داو عو تاغو هدرحو

 ليس اضر نس> كن ردب و نوتقم هتنسح كن ولسا تحالم بوبحرب
 یدبا نوح یلکوک هلن كنا قرهل وا E یراجاود ارا
 هبساا كرد أ بلح رو درول نم نالوا یس هع رک حاتفلا وا

 هل ره بود هدست هزار تعساعلا وبا در هیلس وس تاغ یسو كت

 ,نینمالکا یشدلوا ےک هر لر هيلدا روح هنسمراس وک ی هند یییدلوا

 دریا یکدتشلا ییاورات تراک هوعموب ندردب سود یدسا یراکت

 ناخ هنسافو بور از e ندا یزول ندنناع لاک

 .تسهدو یوح ییحهلوا راحود هدنعارجا ۱ سا و قرهاوا یراط

 من را مبیآ لرد اید صن هاوج تولوا نانا ندزوب توولء ا

 .تنابح فذکت رکشدلوا شعاو اکر ۵ يفیفش ,ریهتسم قلرطو

 لصف هب هرطاخت هلب وب یزک هع رکوب و نکسبهروب رویب رکفن هرکرب نیلا
 ( ۱2۱ ر



 تر هک مساقلاو ادراک ل
 اخ نخ ادناو اح كاح یمفع "هدرپ منب هلرصوصخ نکسکح ٠ د آ اھل

 می داوا یل د نانو لاعاب ید یزکسومان ودنک هرکص ندکدتبا
 کسر ودا یلاعا یاصقا یکعا لیلذتو لیزوت یسب«دندزن كناخ

 قجلوایردب هد هسا یدتبا ماحرمساو زاب یی وفع ندشیاوب كرهبد

 كکيدلبوس كنسوب كردباالبتسا عطو صرح ینیرزوک كس وه
 ندنومدربو رارق هلال هتسارجا كنوباو مدنوشودن نس هاج درايش
 مرسلا ندنس یا ارحا هلیمام له ریه مب و ردقول اعا كنود

 رادتعفو العا ندشنارخ ك هلب وا م: قر هیلغا سفاب هراعب یدد

 هنفشع«ا نوحا كجا تاراغو بصغ یلاوما كمدآرب ىم رع نالوا

 بولک هتدحو بضغ هن رزوا ی اجر رارکت ویدزکیغارده نوسلوا

 هناخاتسک هلوعموب اکیو ردیم لدح كنس كا دریک نون

 نیسکحروک یتیاقدلوا بودیک هاروالاح هه نوسرودهریو لصن اوج

 مردنآ فلت یتسبوروا رر هنسکوک كل هسا رولک ندمروک رک او

 یدلبا دیدهتو فی وح یسولب رد انیع ويد
 بولک هنس هرباد ًمومو نور نویههدنا عابافایب ردپ ولردرب سالي

 هک وب بورد هل وا قرهلوا زسکنسیا هرزوا یرحا كنب ردپ راچانوراچ
 هنالامها هلب وب ردقنره یدنیقاط ینیراساملا بوییک قیر وروا
 بود | هناوید يیدروکن دشدلوا لزوک تنا حسو دنک هد هسیا شب
 كمساشاوبا ه نکا هلو ٠ یدیاردیادش هتفشع ةناج راع
 ندتکسترک یکرول ن دنس وورود مرد |باج یشو قشعل دنیودنک

 یدینیک هلابلاح هلب وا كز هيم هتسیا نس وس الصا
 حاتفلاوبادب رم ناطیشودینع رابجنالوایردب هدقدلوا هه هلبا لاحوب
 كعساقلاوبا قرهلاییسقاب ها یک قر هیلوا یربخ كن هسوک ندنلخهزاد
 ندعروک ی هنیفد رکا ید هداروا بور وتکر دق هسوف كنغانوخ

 هنن و یدتنااقلاهنن رطاخ رارکت نکجهدا قلت هسدارولک بودن ا تدوع

 كغانوق هلشارخو فوخ قوجر سةلبهراصب یدتکبولقب هنسهناخ

 هعساملا وبا نالوازکدنفا هدقدحآ یب وق كر هلک مادخرب بولاح نسوبق



 یک راهنو راہلا فلا # هج
 ببولآ ییاهیلا یوم مادخ هنن رزوایسعد رک روتوکه ناب راو مهدافارپ

 هسا ےسافلاوبا هدانئاو یدروتک هرهطوا یتندروتوا ۱ كس دنا

 رکفت ییتشذکسس لاوحا شدروتوا هدنتسوا ردنم رب نی نمو وی
 هلالی كرلنوب اردن ا رطح لاج كنهنادرد نالوا یسه وبخو

 یدا روالعا

 ندعدلوا وا رو هن هناشر اح اس ار هک: ورک کا نندت دوق هطوا ساع هاد

 نو روب مدنفا لبا .ظعل 6 .هعانا یک کرو سا لاو قو

 یدا رم ندنرابزوب لا کو سالجا هن رزوا كر دنم رەد

 ندنف یشن بس كسقاب هل ارطاخرد ینکیدلک مزالقمالک | یغیدلو اهن
 نالوا قافاروهشم رس مدنفا ید اھا یوم یدلبا لاوس

 17 اوکو نا وب نیل دوهشنو توام
 مدلک هرکنراز نوجا كنا اضح ندگیدلا | وزرآ یکعشروک هل مدنفا
 نارود تق را هکیدقان مساعلا وب او یدن 1 ییاشرا > ندنس هفرا بود

 یتس>ماهسو بولاق هدنزمح هندی اهدهاشم ینااج ردنامز هن وو

 قرهوارُأتم هلیسهدادز هصنقوط هن رزوایراهراب نایلوا ریذیماتتلا زونه

 یدتبا رکشن راهظا هن رشت كناهبل | یو
 برقت قو ماعط هرکصندک دا تیحاصمزار هل ااهیلا یوم ےساقلاویا

 راضح اهداروا كرهروتوک هب هطو ارب رک د بولا ییاهبلا یموم ندنکیدایا

 ۱۱۱۱ روتر همر لو نطتطم تاغ نالوا شعلوا
 اتهتتو كنرانو یدلبا ما ییرلمتیج وراشبط جد كلرافاشوا

 وبا بولوا سیلج امت هدنرشع مزب سدا اسناو سانا هدّتیم سج
 العا دتساقاب هلا نوآلا e هل ا توقان و سالا ساقلا

 ۱ را ۱ هل رزم كر دبا مارک بارش

 ردا دارت یت کد روک یتک ارو هویش كناهيلا یم ومو
 یفایحو 8 lL كرس نک هدنب هلل ول ندنو مدنفا ناما

 یدیوا a هلشه او> هداز كر هند عدا دق ءزکلو رس

 رطح ناره ن دنسعا تب ضرع هلهحووب كهل اوم فسا سلب

 ( یکیدلبا )



 or چ میساعلاوبادباکح

 ییکیدلنا نر كتفو یکج هثود هنس هرط ضع كته یدل

 بوبالکآ کج هدبار وهظرللاحرکید هر دن !ماود هل واهدزارب سلحو

 یکیدکچ هکناج هارب بوربک هکنر ن دکنرو بولوص یک لک یس هرهج
 یدلشاب ة2 الا هدرا لوا ید ارولوا هاس نورد كرلن لب تب |

 لدبم ةتغب كلاحر نالوا هدا ماود هلیاطاشتو طاسنا لاک هلتروصوب
 یکشاایف رب اب مدنا ںوشاش مسافلاوبا هتسلوا لالمو نڙج

 ند هشیدناوشنیردن ببسهزکاکب مدنآییروصفرب هعشب هسخود مدنوط

 مدنفا سقلب . یدشا ازجا ههدام لاتستساواجر وید نکیراتروق
 هراکح یو ارز ردیع لاح و بیرغ ی كىك اكە اروي

 مردہ م مهدازینکرب ن € î مردنا فو هدمهو اح هکعا

 تلایرک هب راج ندنکیدتا دا رم ییفشک كن هنیفد رکی دلوا كلام لس

 یهنیفد هساارولس هلو نکم هلتروصتو صدور درس ردنا ذاضا

 رارکت رارکت ینکجهدیا كاله یب مهسیاردبا تدوع ندمروکو یمروک

 تفلاحتو تعنام یور هدصوصخوب ردعنره همردب نن  یدتا هیشت
 كم ل دارارصا هدن صا بويعا لوف هنن هد سلا مدنسوک

 د نات هن هداز لصارب زکلوق نکل مدر ورا دلمحو ول زکه دنن هتشلآ

 لوصح نورف» ید زج وزت تق و و نوع“ مورد هلینبحم كنا نواوا
 قحا ردلکد مدارا یدنک نرونک هزک هناخ ل زس یب ندنشدلوا

 ییدتالکی كمزدپ مدیسلوا د مان هلتروصوب نب . زدیسوفروف مولوا
 ٩ ولد یدتا مالک متخ وید یا را ریسعن ردقل وا هکلب هلماعم وش

 دلا توکس شلوا ماشقا هکیدر وک هدکدزونک هارون یب هاکحهباخ

 4 نوک یحی نوا #

 باتفا یک یکیدتا لب وح هترج كنر ینلاج یب اخو میش كسقلب
 هاد ییکیدانا لټ هرارجا نوا فرس بااحو هژازا لیل داوس

 لزسوش مدنا نامه بواوا فسأتم ندشلاح نالوا هلهجو وب



 او راهتوراملافاا مع
  مدلوا دونشخو نوع نس هجرد یس رغوطند زکتماقتساو تقادص
 نو زس وک رس ییهنیفد كاوا مشادنرق ترخاو اند هرکص ندنوب
 کیا رذحو فوخ نیقاص مر راتروق ندنزدغو رهق تعدلرکیردب
 اللصا هدت اعرو تصرحو یکج دیقیا زب وک ن یرکلوا 9 گن ولو

 ا, ندا اخ هوس رکج هارو
 مب زس هد هسيا ىدتبا زارقلا ولسمو ءابدنالا مودسعم ینبزکلاجو
 سهیلا یوم  یذلبا تیلستو نيمأن یسکقلبوید نکس مرفاسسم
 ندناغلا و فاطلا یکیدروک بول وارورسءو نون هلا ند هلعاعموب
 مساع)ا وبا هزکص ندک دا یماسعط هلهجوورانوب كر هیلبا تدم ناب

 بوته وخ وا رلقاشوا ماترا دتا تبک بوروتواردق هنسوراب هک
 اک وب لوصایک دتا ارجا هدنعح کل هفیلخ ینیع مرکصن دک دلکحیادا لا

 ندک دتناترذعم نا بویلب تب ژزوک هلهجولوا ردنا نایب ید
 كنامهبلا یومو یدروتک ه هراغم ییددلوا كلی هتیف د تولا هکص

 نوتلا ردقو سلب هلسلجا یز وکو یدزوج غاب كن لزوک
 یدنک هد هسا یدلاق هدنزیح هدانز ند هعیلح یک دروک ییارهوحو

 اهد هایشا نالوا قلعتم هناش زت هلتهح ينيدنلو نداسد دقناط

 هدنناا كهاشداب نال وب ییضاو كنهتیفد ندنفیدلوا لايم هدا ز

 یس دط روع نیجرکو ک شالوا قیلعت TTA كنس هجوز نات

 قیر ظن هدنآ یکیدروک ینلنادرک لومندنوقایو وبا هدنکلکو

 مدنف اب وراقیح ند وب كحورب دسح ینلئادرک رو ذم ےساماا وبا

 كمسوک هزکب ردبهرزوا قلوالیلدرب هرککیدتا تیراب زیم هنیقد ےب رس
 یدت اقیلعت هننا تفاطلنادرک كسهاب ودر و لوق یان ادرک و بنوا

 برعن حاص قنرا بورپ و یجدایشا یلخر ندرلیش تی۶ ذ یکیدتسیاو

 یراق دروتوا یکلوا بوراقیج ند هراذم قر هیلفینب رنزوک هنب ندنکیدتنا
 یدلباتسساو تفلاهداروا رده هدا ع ولطشئوکو تدوعهب هطوا

 ( قئرا )

ù 



 تو + مساقلاوا ةباكج #
 لر دیارکشن ضرع ان وک كس سلب هرکصندق دغوط نوک قثرا

 یدتک هنسهنا نوتعنودا تصخر لاصح-ا

 نوتفم مسالا وبا هللاجو نسح كرف مزب اع ید حاستفلا وبا یردب

 هلاما و شن هدیدنکب هسح وا ییدلواروبح هفشک یی هنیفد هلهحوو و

 ندیتسوه هطوا سلب نکیا N مم قج هیلوا لئان

 یی:راس تارهوحت هلبا ق ادرک ادارا شلا ندع ساقلا وبا بورك و رجا
 رورس تکه ارب هلیسمروک یرلنوب هيلا یموم یدیوق هنکوآ كنب ردن
 یهنیفد هش رق حاتفلاوبا یدا قج هر دلیج هکندلاقزا ندنروبحو

 هرسو و هدروک مدفا ت توا اهدک دا لا ل وس نکا تورو

 E هتفد لوا مدلا نداروا هلا یا هو تب

 9 وا یاواو ل نارخ کت هلج كل رلهاشدان نالو اهداند هکمرولس هدا

 ها نالوبعوقو هدارواو ی هقیطا "هلعاصم يکيدليا هدنقح كنوب
 ندنکدملییلوبكنهنیفدحاتفلاونا نکل  یدلیا ناس رب رللاوحا

 سعلب كسافلاوبا ندنعب دمهلوا لصاو هن واطم هرزوا یهاوطد هش

 ie ارجاو هس *هلماعموش ییئدلوا شس بک | هدنفح

 سلا ها ارا لود كت هتفد هد ود اراد اد هکل ییفعنماد كن قو

 ۳۰ هدرلنوکو ل مات یدتسا جر هدننهذ نغج هلو ا العا اهد یدیا

 تحار ر رس سلاح هللا لوخد هننارسو تلصاوم هدادغب جد دیشزآا

 قیدصت نس ودنک كر دنا بلج هننروضح یرفعج یربزو هدفدلوا
 هقیلخ ٠ یدلبا ناس ولعن نتحا یس هرکص ندک دنا فیظات بودا

 یتیدلوا شعرب وو دم ارتسحاو مارکآ یفیدلوا شمروک ندعاقلاویا
 طوف تودنا هراشنسا هلا رفعح هل تربت كم ردنوک یر "دلم اعم هیاناده

 هنن ۵ تل وا شهر دنوک ین ےس اشا تی دکل ناشلو 0 هلن رح

 هدکد تا مالک خ وید نیموالباقءهز بده لد |شمر و عساملاوپ |

 یتموکح ماعز كن رصب هسا ر واوا زکلود دارا قفاوم ا اوج رفعج

 كوو مهلوا هده العاندکا مس هتسهرادآ دب تكعاعلا وا
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 ۱ + راهنو راهنلا فلا 2
 نواب رو رادصا هصوصخحم ماوا نوکوب هنلقتسم "لاو رصد نوا

 ژرانات هج همش نوا غیلبت ید هنس و دو میلست هعساعل| وبا قم وکج

 كهبلا یوم بودیک نداروب ردقهن وک حاق رب هد نک هدنقر هل راح

 مدیا افا یکیربت نالکم زال هدباب وب هدو ارجا یتصن سر م

 ا ا ناو یدرویببوصت نیر وب رنج هجا د
 هدنراعحنوح رلددلا نوتلا ردووب یوتس لر دا قیيضن یکتاعلاوبا

 اضتفا نوکلوا نامه كرد ردهزال لاح هم یسارجا كتازاح رب هلب وب

 بودیک همرحهدءبیدلبا ل اسراهب هرصدبناحو راطسایر ما ندیا

 ید رفعج رپ زو هللا هباکحو لعن ینحابسو هئارا هبهدبز یزهده
 لوغسشم هلیک رادت لوب هرزوا كا تع زع هب هرصبر دق هنوک اقرب
 . یدربو ماتخ هزوس هلیسمروک یتغیدلوا ماشقا هباد هصید یدلوا

 د نوک جج وا نوا #۴
 تانسلاو هرمصت ی ا كن هغیلخ هکر د بودنا زاغا هم لک هاد

 قرلوا فسأتم هدا ز ندربخ مآ ردک هلب وب هجلوا لصاو هندن
 هدیاب وب و هئارا ین: مما كن هفیلخ هللا بلج یاتفلاوبا نالوا یماقمکاق

 فیقوت ییلوبق یدعش كفلکنوب حاتفلا ولا یدلبا لاّوس یر قحماوا
 ذلاع رەد یدا.اتافو نون القص هفرطرب یعماقلاوبا یسودنکو یتسعا

 ندنحهلو وط ید ندد ادغب تیفیک هن رزوا كنوو نالعاو رشد

 ںوک زاو ندنراکفا وب هفیلخ قر هنلوا نظ یدلوا ةقیقح هبلا یموم

 نایبلاب یتغج هلوا معاد لیس افصو قوذو معاق هلیصنم هن كنیلاو

 هز ۳ دون و قيل هد هج ردرهرکصن دقدنوطید یعتاعلاوبا

 شا طب هدشل ام هللا هلس و وب بوتسوک ید یبهنیفد ًاروبحم
 ۱۵ شا لا یادت روا كن ویو ۰ یدلنا ناسا آر ولدزرولوا
 مزال تار و تاوح هل ہرا نالک ندنناح هفیلح هد هسا یدتا لوو

 شعروف ےب زس قنا یخد هیلا یموم ندنکیدتنا لاوس ییکجهلک
 هدرطب رور هدعاسم هنس هبلعف یارحا كنهسسدو لیح ماد عیدلوا

 نادت دبی: تیلو رموش یب ید یلاوهدکدید كيلوا هرزوا ردکو م اقنرا

 ( صالسا )
 ما



 0v ۷ مساقلاوبا دیاکح #
 ندش تبا ارجا هج هل وا هسبارولب لصن هد هللا صال
 یی هدعاسمو حافلا وا یدید ردراو هدعاسم تاقردنا تاق اکسس
 تقو یکید ردنوک هع اقلا وبا ًاناذ یسهع رک رار هل | لاصحما
 هدننورد یشان ند هرن اسلا *هلماعم يکیدتا هنس هع رک كهیلا موم

 نامه هلبدسع همان *هلیسو ر هنسارحا كنکو ظبغ ینب دلوا شلعاب

 یدتیک هنغانوق كعساقلا وبا هج رغ وطقرهلایخد مدآ حاقرب هاب بوق

 لوس رپ كرهدیا لوبق هللا م رکنو میظعت لاک یرلنوب حاشلاوباو
 هسلصت ره نب نسکمروک E یانثا بودنا دیشک تفایض

 قغاسیاب هدزوتوب هکدب وقزوت ضاب رب هنح دق كس اقلاوبا ماتمعاق

 قوح ندارا یک یکدعا ییارش نالوا .دحدق ندنعبدلوا یسهصاخ

 یدلوا یه یوم ةفیقحرنروک عی یدلاق بولی اب نتسکمیک

 دان رف یرارتاسو مادخ اب رم رسا هدارواو _ رایدلبا نط
 حاتفلاوبا هيلا یمومبویلشاب هکعا نازوس یال واو شنا راثاو ناغفو

 حاص كر ءدبا لاصبا هلام آب ی یعام یادصهدابز ند هلج هسا

 لوم م ندنجاغا سونبآ قرهترب ا سوا و قرهلوب قلافصو

 به توبات بودا ما ینلا عا توب رب شم ین شبا هلیشید لیفو
 هدنارس كنيلا و هلا طضیتسابشاو لاوما كعساقااوبا ندفرطر ردق

 یدردنوک هرزوا قعلوا فیقوت
 لاها هل هلیسلوا میاش هتکلع نورد هلهجو وب یتافو كما قلاوبا
 شمروک ناسحاو ماعلا ندنسودنکب واوارثأتم ندننافو كهللا یوم

 شاب و قانانیااب رابکو رافصوثاناو روک ذ هسیاراو ارفقو امنغا ردقن
 قرهراقیح هنامسآ ییزلتینآوهآبوایکو د هنکوایسوق كعساقلاوبا قیچآ

 رلیدلوا لاونرح شکنام ويد قدلوا رود ند رتمعتیلو
 ندقد وق هننوزد یمساقلاوا لر هلک توات نالوا لاعا ًاصوصخحم
 هدناتسرارم ناک هدنکلم حراخ هرزوا ی رها كحاتغلاوبا هرکص

 یسابرقا كماقمعاف هلباربزو بواوا نی نم لا ند را هبرت ناسلوب
 نفدهناروا قر هلبریدحآ در ةصاخ بوروتک هه رت نانلو نوفدم

(۸) 



 هک راهنو راهنلا فلا 0۸

 1 یدنلوا

 ففارطا هن قر هروا هللا قرحو هنشاب و هنسکو ک حاتفلاوبا قل ارا لوا

 تودولوا یسحاكمساقلاوبا یلاها هکیدتا غو نزح راهظاهدهجرد رپ

 نبض ناسا ند دوجولا بحاو بانج قرهیجا هنلاح كهبلا یوم
 لاهاوبوتلو | نهد هلهجو وب مساعلاوبا هسا یدا رلرد. اینه لیچج

 یک هيلا یوم ماقمتاقرابدتک هذ رال سکره بوایغاط نداتسربق

 نوشو ندقدلوا ماشقارلبداق ییوبق بولاق هدهبرت هلبس هلوک رفن
 یک یلاح كعتاقلاوبا هراح ی قلاترو او ن دک د کج قانا لا نوت

 تودیصا اوص هدننورد نقل شکر ںوقا س 7 ا رادقمر هرکصندقد رار 3

 0 ۳ لوا ی ا قر 1 ۳ ساق

 os ا I مدنف ۱ اه ی تلا وبا ا

 كف دلوا ا تک ۰د مب هکمدروتک هاروب سن حاتعلا وا یدتا

 قح هداعوا هتعسمو ۳ ۳ وک ادوک یتسو تاک دمر وريح کن ا

 کی و هل دسدا عرب ور حر ک١٦ نیسدرب ورخ اکب هسا| هد هرب هدف د نالوا

 نوکره ردمقو تدا 2 هنکاب مداد د گز لاها ا دلو

 مکج هدیا كاله قس بودا عاتخا اذا واردر شمالروکو شمالدیشاا

 ارحا ی ماعلا وبا هنن رزوا كنو یدرب و باوج ود

 مکلکمرب ورخ یهنفدو ۵ مس مب كي هصروط ورک الصاو دا

 حاتلاوارادع نتاخو راع كف ۳ لوا هدک دی د ردناکمالا نوت

 نالسرابویلغاب تاذلاب ییراقاناو ینیراا بور دتوط هلب راهلوک یم اق
 برض ردق ا هجا یهیلا یوم هلبا جاب رقر ل وهم نادنسرد

 بویلدیلک یت موش جن رو لرهدیا عضو هنوات دوهعم هننهدناحوب هلبا
 ر حاتقلاوا حایص یسررا یدلنا تدوع هاتوه

 مدنفا هدافالا لول یتیفکو بودک هرزوا كعا هراکحو لعن دنسالاو

 زار فکر دتن ی ۹ من توام 71 ری ندا صرو یا كعساعاوا

 توام ووا بات رجال انا ۳ هیافحو اد | مکجمدباکا ee هساا یدتا

 ) ها (

0 



 0۹ چ مساقلاوبا هباکح و " ٍ

 ٹاخو ناد رم د رر یک یسودنک ید یلاو «دنکیدید ردح هیلوا
 شک نددناح دشرلا نوراه ,ار هلسنوتع راهظا ندنخیدلواراکفالا

 اضتقا یسلزاب هدلوبهن كىاوج كج هللربو ههمان ماروک ذم نالوا
 هس هدهع يکلللاو هرسعب كع-ا لاوبا یخدلوا هلا لاوس یتکحمدا
 یا ندنک وس هداناز هدا یتینداوا یک" لصاو یرح ییلدتلوا درج وب

 كر هند ردنسحا قمزا ود یدتا تافو در «دنرشسع یاس

 بب وصتنیهر یر وببولوا ظوظح هج هةشیخد ندباوج یکیدر و
 بن رست ندناناح دیش را نوراه قر هزاب کک هدل موش بععردو

 یدتبا

 نك ۱1 ی انا رهاوپ ال د ف

 ان وتم جد نوک لوا هلبا ديما نج هلوا كلام هب هنيفد هدنفرظ"
 اسهد حررپ ندیکب هما تلاوبا توقیح وراشاط ندنکلم ارو سمو
 ترحرب هنس ودنک نواوب قبجا ییوض كرد هه رت هرز وا كعا

 یعساعلا وبا یر حا یتوات بورد 4 ورګا ا یدلک و

 تعسا لا وبا یدبآ كح هدیک ندنتشاب عع یدلاقزا دیخیم روک

 تدوع هلې نوا تامر ورېخه یاو یتاعوقو بویمرب وانعمرب هندب وییغ
 ی هلصوب ید یلاو هدا لقن هب یلاو یتیفیک بولک هار رەدنا

 وق رود یدوجو قر هیلاحو ی کیک شلتوط ه هنطروف بورشاش
 یاب جر اود ده هد ادب مساعلا وبا ی دیک * ندینکی لب السا

 ندشدلوا ماشقا هدکدروتک هاروب یمالک هباد یدد ردکح هډنا

 یدلیا توکس

 4 نوک ی تیثدرد نوا ل
 مأتم هلاس هدانز ندشیا و حاتفلا وا هکر د بودن | ترشارم همالک هاد

 هسسدزب ندیکب هدن ما یسلروک هلا تاعساعلا وبا قرهلوا قسأتمو

 لاله ناخ لو نوک یکنود زکه دن یکشاک اا هر زو ڭرەتشود



 ۱ + راهنو راهنلا فلا # 1
 ندنسمک هلا كموق منکل  یدیارتابرططمر دقو یز مدیلواشعا
 اهد هل هسا یدتارارف رک ,١ رغا اضتقا قلوا دماانردق و ندنس

 رت اسع هسارولوا نک هنس تصخر  رد_لکد هدلح قازوا كی
 لومأم لدا یرحت ییهدلبراوج بودبا بیقعآ باخکسالاب ییهدوجوم

 نامه نولوا یضاراکو ری زو دهد زرب روک هلا قباح كب هکمردنا

 كر زو یر هلبا قد رفت هب هورق یکنا یر هثلوا راضحا هدوحوم رک اسع

 یعاقلاوا هدلاح ی دل وا هدنزهدناموق تګ تامام اق یرکیدو

 ردقن هدقانک او فارطاو رلیدقیچ وراشط ند هدلب هرزوا قمارا

 یم الا وبا هدزارو هسیاراو تایصقو ارفو نامرواو هبت هردو عاط
 رابدلوا لوغشم هغمارا

 هداشاوب ىدا شقلوا میصت یدک ةب هرصب كرفعجریزو هدقح
 كایلاوو عید وت هعساقلاوبا ییهفیلخ یآرو بولا یتنامرف كن هفملخ رفعج

 یفیدلوا مزاصتم هب هرصب بناج بوعیج هلو هدننعخ ارجا ینبصل مسر
 هراتات نروئوک هب هفیلح ییربخ یتافو كماصلاوبا هلتهح

 عوقو هلیسمروکیرفعج ریزو بودنا فداسصت هدهار یاشا

 یغیدلوا رضاح جد هدنس هزانجو نایع ینافو كعماقلاوباو نایب یلاح
 تولوا ردکم هلیسهدانز هدن آ یکیدتشدا ینو شعح یدلبا ناتا

 فطعءع هدادغب بناج تع رع ما نداروآنامه ندنکحمدک هر هدوه- ۱

 یدتبا تدوع كردبا
 ضرعلاحع وفو قرهلوالخاد هب هيا روضحو لصاو هدادغب رفعح
 رص تولوا مأتم هدا ز ندنتافو كالا وبا هقرلخ هدک دانا هدافاو

 ینیدلوا سلاح قر هلا بولک قلانفرپ هنسودنک قر هیلاق محو

 ییهبودانالک مزال نولکر لوک یقعردو یدشودیعاشا ندرب سس

 ندراناتنالوا شاکندهرسهب هدکد لک هنشاب ىلقع كنهفباخ ارحالادعب

 یدشا عدقن ید راتاتو لاوس یتاربرحم

 یتسلوا تواح ءرکص ندقدوقوا هلتقد ین وتکم كنسلاو هرصب هفیلخ

 هعلاطهرارکت رازکنیروک ذم بوتکم قر هلاف کلا هلبارفعج بودیا رها
CA) 
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 مدا عاب ةنسلاو هرصب لاو ا هل حر هدنوب تور ج هلا

 رایدتبالاله یعساقلاوبا هلبالاتتمامدع هم ما هکمردبا نظ ردقوب

 رڪصەدارا قفاوم مدنفا ردا قددصت یی هقیلخ ید رفعح یدندآ

 بلج هن رابهانیفالخ روضح هلیقوس هب رکسع وق یرلنوب فسیارواوا
 ند غغیدلوا درک وب ید یراکفاو لما كندفیلخ هدکدید مدیا
 راعى ناخ یکیاوش لر دیک نامه بولا یرکسع یراوس رفت ك نوا

 رادقلوا یخدرفعج ندنفادروس رهاهرفعجیربزو یتسمرونک هنن روضح
 مساقلاوباهراصب یدلو نایاتش هتع ع هنناج هرسع+اههتسالاب نیراوس

 نیفیابو حورج یک ورب دسج هدنجا كنولات هل وا ندهلوا زونه
 بویلشاب هکلک هنشاب ییفع زار هرکص ندنرو رم تعاس جاقرب نکیاروتاب

 وراشط ندوات ب وتوط یموق رم مدآ یکیا هدنساننا رکفت ینلاح

 هلا حاتغلاوب! لمد اوبو یذلبا س> ی راک دلباعطوهرب قر هراقیچ
 لاظرادغ یہ كردنا نطرایدلک هکعا تب ذارارکت بولوا یزهلوک

 ندتیذاوشبور دلوا یب هسباراو نکفاصنا هجهرذ ارس رک ارلمدآ
 كمر و ربخند هنیفدلوا هزمسرکه شا تیذا انوک هن ارب زنکیددا صالخ

 ناوج یا رلمدآ لوأ هن رز وا كنو  یدید ردلکد نکم نوچ ام
 ند هیلب كشدلواراتفرک وب سو كدلک هندادماز كاس هعروق نس

 مساوی هدنراکدید جادا ارو تماس لاصبا هلبا صالخ
 كحاتغلاوبا كنسبرب قر هقاب موخو نوزح هانوب بوجآ یتیززوک
 هک ااقلاهناحم “راد نب یمرسمدنفا هآ بوبالک | یغیدلوا سلب یر

 كب ىلع بوید كب یلع می دلوا ید زمان مب و نب مدنفا توا هجید زکیدلک
 هسیا ندکشردلوا هلس هل یناعسباج تاذرب یک زس مدفا ید

 یدید مردنآ ر یلکلوا هرک كس ی هرکی رب زس

 هلیقن ال هيلا یوم رلبدنالقوق راح ور هعماقلاوبا هدکلرب كب ىلع هلا ساب

 كنسو دنکه رکصندکد تنارکشتضع هرانوبهدکد لک هتسودنکب وایحا

 مدنفاید سلب یدتیا لاوس یی راک داب ندن یتفیدلوا هدنایح

 فبر>وب ندیدلوا یس دع رک كحاتفلاوبا نب هکرکسرولییزس
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 کتنو زس هلتهج مکدا۔العا ك یتفیدلوالاظ هبت مهن كفيلاردع
 بهاذ هدف دلوا یسهسسدو هلیحرب كنناخ قحملوا مردب درج بویفاتب
 ۱ هد کشوارد هن رس هدمهو قمالک اهحوا نیس هلی تنوسهقرداوا
 همردب هدافحو اذا یزربس a دصد قمراتروق بولسیزگشدلواراجود

 یرکلاح اب دننا عاتقا هلروصر ین رب نیر وک ن دیا تئواسه
 بئعرد دن رزوا ینا مے ا ید یب راتخانا كنه رتو بور ورخ اکب
 قداص لا هتسودنک OE ك ىلع مدر دنوکربخ هکب لع

 رارکش قوج هعح باتج كدلك هاروب هجرارپ قر هلا یتجاقرب ندنرلتلوا

 ید كب لع یدد قدلوب لاسو خاص «داروب یزنس هکنوسلوا
 هدارون یزس حاتفلاوا لیمو تقو هدارو ًااطخ هم سالا وبا
 ماشها قوج كب هدنصوصخ یرح بولوا ردکم هدا ز ههل وہ
 ناه ندمکجهدب ااقتخا هدمهلاخ یزرسن ردوو مەهبش هدنکحهدیاا

 مادخرب هعساعلا وبا كر هيد نونمالکا یشرب هسوک هکل هنیک, لو اتاق

 قرهفارقرچآيتدیتسویقو - رایدقیچندهبرتهلجج هلا سابل اسسا
 روک ذم هن یراتخانا بوریک هتسهناخ سقاب رلیدتا تدوع رهش.

 افتخا هللا لاصبا هنس هناخ یعماقلاوبا ید كم لع  یدربو ههلوک
 یر یک دتا نرفت ماشقا هدکدلک هاروب ندهاکح هاد  یدلبا

 ی دتبا توکس

 ٩ نوک جش نوا
 هدنسهناخ كکیع هلهجووب مسالا وباهکر ید بودا زاغا همالک هاد

 هنشدلوتروق ندرقیاذع ییددلوا راتقرکن دزلواو تحار نیشتهشوکا
 تناعرو تمرح هالا قوف هدنقحو «دکعا دج ور کشتن هرک كسزوب

 رک اسع نالل وب بعم دوج وم حان لا وب ایجاتماق هلرک حرص د نوسل وا دعمل وا

 ندنرقدمهلوب هرکصندغدنالوط ارقو تاصقوارهصوتشد یلیخربهلا
 تدوع لر ءدنا دیم | مطد نوت نوت ندنس هل واتسدرد كالا واقرا

 هاالکا یتشیدلواعطقنم كان ردیعا هلتروصو كرلنوب كالع  رليدتبا
 ضقب قلعتم هتار هو نوتلا قوحر , هلا بسا العار هعساعلا و ا

 ( تیغذ )



 ۳ # مساقلاوبا ةباکح و
 نوعا رز هکنوج ردو د مک كنەجأق ندارو بوز وایشا تل و

 ا یرکشد دلو اهن لس كسلا نکیرانمسدو ر دةیح ارال وب یدعش

 كن ههر ي وید زکدکه بارو ا زک هسب اسد اهن هرنو نهر وا قمروطهد اروب

 ندکب لع رکو ندسقلب اک مسافلاوا  یدراتیچ اود
 هلب زا رب و هداقا خج هیقوئوا تاما یلا یکلوباوب یهیدلوا شم روک
 هرکص نوک چاق رو تا نی اههح وتم هدادغب بنارا الا دعب یعادو سر

 هدننلصا ومنیحهد ادعا ءب ےساملا وا  یداباتاصاوم نسح هد وص ملح

 ` هلع نال وا یعاعجا كن رز _# دادغب بو دیک ب وشراح هج رغوط

 هدورپ هد هنوا هلیسایلخ مرولوب یرجات يکيدتنا مارکا هد هرمصب كلر دیک

 هد هسيا شهثالوط یخ رب قر هقاب هنیزوب كمدآ یکیدروکره بوزک
 ینددلو ایملنوغرولوندقر ی ی دار

 نات قلرا ! ندنش دشال وط جد یرا زا و قا قاوس | نوتب نوک لوا هللا

 هدار وا لر هلک هنکوا يارس كن هفللخ مالا ة ةناهف بوایسک قاطو

 ںشعیا هب ده هب هقماخ هدهرصت كعاقلاوبا هدانا و یدنلکا تدعوب

 هاسسمروک یعساقلاونا ندنغیدروط هدنسوبف تایارس هلوک یی دلوا

 كن هقیلخقر هشوق ند اروا نامه هرزوا ثلعرب و ربخ هب هقیلخ بویدناط
 هذقافوس یعشاعل اوا نالوا یسدنفا قبلاس بودیک هبهراد یادروتوا

 هکلب هقیلخ یشان"دنربخ ینافو تاهبلا یوم هدکد لا ضرع ینکدروک
 هدهسلا یدسا در یتسهدافا كنهلوک هلا باهد هغ دلوا ش# ترکی هن رب

 هقیلخ ندنکیدلبا رارصا واد رد صالاوپا ١ افلطم مکیدروک مع ھلوک
 قیفوت ایهد مدارب نکن دهوق ره كرد جل هنن ۳۳۹ ايق ا

 چد مساعلا وبا یدردنوک رارکت د هرزوا ایا نیت :ییفیک هلا

 هل دیه اراق اهدرب ندهرجب هلوکه کلب ندنغی د داط هدا کدزوک یهلوک

 قل هراو یدیسلوا رظاتم هتدس هیج كندلوک وبا ندا ر وا

 روی روط الاح مساةلاوبا هکیدقابولک هلبا مدآ یک دنناب هلوکر وک ذم
 ممادقلاوبا ,یسیدنف | بویلاق یم ههبش رج قترا هلیسقبا برقت هشناب
 ییلوکم ساتلاوبا ۰ یدنابق هش راقاا| ناه ندنغیدالک | یفیدلوا



 4 راهنوراهتلا فلا 1
 ندتکیدلنا لاو ود كاسم هدنتمدخ كد ادغب ةفیلخ نش تورپدلاق
 ین هد ولوارفاسم هدرک هناخ هدهرصب زس مدنفا توا ید موق رم

 هنیزوضح كنهفيلخ رکیرویب رد هفیلخ تاذ زککیدرپ و قزهلوا هیده
 :ههند ردقح هلو ا رورمسو نون هدابز كب هک وک ی ما ارز کیک
 هلوک ولو ارو ڪلف هلبس دا نا ملک ول : كنهلوکم سا قلا وبا
 هیارس بولآ هلا مارباو حالا یعساقلاوبا ۳ نالوا یهدشناب و
 بح لاک هد یکیدروکی ماقلاوباهفیلخ  رلیدروتک هب هفیلخروضح

 ندنتلصاوموش نالو ءوقو هن رزوا مالاربخ یتیدلاو ندنتدومو
 طرف نوشلقاجوق هلیالابقتسا قرهلواراسمو روبح قرفتسم هلیسهدابز
 بویمهلوا ردنتم هکځ ا هوفت هلکر جه قلوراوب ندنروبح تّنکورورس
 یدلاق هدر ارغتسا ت تااحرب 0

 قرهال وط نسو دنکه دعب بولاقهدنرحو بحل لاحرهلب وبقلار ار هفیلخ
 ی هرو كراهاشدابو لوف هلتاعرو تمرح لاک كنس ناوج یا
 عید مب هتشلا رقاسم كف دلی لوغشم هلکرح و فیطلت هلبا باده

 e | تراسج هفقاب هن زو كن هفیلخردق هتفولوا حد مساعلاوبا "
 هنسودنک یرلمالکوب كن هقیلح هد هسا یدمهنناط یی هقلخ هر ندر

 شاب قرهلواراسمرشو بوعجم قوج كي ندنکیدتنارثأن هلیسسهداب ز
 ینبدارا هدد ادغب هذ واوایرفاسم هدهرصب هقیقحا ین یدقاب بوزیذلاق

 هلیرذعم ناس و ارجا ییادآ بوناق هنرافانا كن هقیلخ نامه . زدناذ

 ندنلا ید هفیلخ یدلبا اجّتساو ماحسا ینب وقع كن روصق

 دبا شلایتبرثا ملابخ نکنافو رس بودر ووا هنیدزن قرهّوط
 یکالف نالک هتشاب مساعلاوبا « هدکد تا هداه هانکتسا ودار دنا لصتو

 یعکیا كهبلا يوم هقلح یدتا هباکحردق هنن رخآ ندنسادتا

 هرکیشاب كرس ىلأم دن لاحوب نویلکد هلتفد یتش زکر س قرهلوا هعفد

 تمرح ییددلوا شمروک نددعهاقلاوبا ود مدلوا بسن کار وک

 هرصب هرزواكع | بصن یسلاو هرصب هل دصف كلوبارب لباعم هتناعرو

 قعساقااوبا هلیماقمأق هبلایموم *یلاونوحماكنوب و نکيدت الرع سیل او
 ( هنمولوا ) ۱



 0 6 ممساقلاوبا ةباکح
 هرکصندفدتالک | هم الا وبا ق: عوض رع ی راک دتا دصق هتعولوآ

 دقن در اما  یدیاژردبافات [الطم یزسهرلغ رحراوختوخوب

 لواستو اا یردعم قازرا دیه هجو لوادت اه د هدااع راز اب هرکی رع

 وعود ات جهزکنومیسوزرآو لما قمالک ی هنیفدوش ندنکیهدا
 واتیلک یرفعج مریزو نکیلوا فس ام نکل  ردشلوا بس هنب رخآت

 هیاروب بوتوط یزکنمشد یکیاوش  مدردنوکهبءرصب هلبارکاسع
 .هدرس هتسشلا مج هلا یز کمان لمس هیر دلک . ردکحمروتک

 ۱ یدلبا مالک تخ ود کسر اسم ےب یدعت

 راهزاو راجش اع اوناو نی نه هباغلا ةباغ بوت 1 ندنلا كم ساقلا وبا هقیلخ

 راز هفوکشو !رفحرف هاب رب ولع هلباراثالا فداطلراس4ا انوک انوکو

 لو ند رع ص هدننورد كا ەغا و یدروتک هاشکحلد

 یر زه كرلفلاب ندا تحاس هدا كرلضوحو و رلطوح د دلع

 قوا هل اراکتر رد |شوهبب وناربح یرلنروکو شوقنم هل لزا عنصزق
 سوا لاعا ند م ر هردو حت سه هلتساغ هدنسهتروآ كت هاب تواوا

 ندنجاغا دوعو سونآ «دنرزواو نوعشم مه نوتس ددع یکیانوا
 هلب ار هکش نوتلا یرهرا تاک ربدرهو قرهلوا هور سه تاغ شلیپاب

 هدننورد تواو اانا یاثما هک هنا وقر E یییدلوا رو: سه شلروا

 زاغایاشم زاس هاو تود کا د ناولالا فالتو له راتفو لبلد ناثلوب

 ید: ارد توهبم ینیعماس یزیکنا طاشن
 یعاقلاوب هع ندیفیل وا مجرب ش سابات E لو راد اب هبفروکذ م

 تولک هرخاف هسلا 2 قرهلوا صوص# هعساعلا وبا هرکصندق دعیح

 یدروتوک هب هطوارپ یعساقلاوبا هفیلخ بولیقیچ نداروا هلیا سکآ
 رم هلا ءع وتم هک اوفو هفیطل "هب رشاو دسافن همطا هد هطواوت

 نداروا لواتتلا دعب ندنفیدلوا شلوار اضحاو هيه یسهرفس ماعط

 یدروتوک هتسهرباد كندز قرهلا یعاقلا وبا بوقلأق ید
 ییددروتوا هدنر زوار ههم تعا ص رب سسر لو ندیوتاا هسا هدسز
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 هک راهنوراهتنافلا ۳

 زرو ره هدیعیسومو توصو العا ندنرب ربهدلاجو نسح«دنروضح هدلام

 هدءرص یرلک دتا نغلو مارت لصف یارجا ارفا قوش "یراوج ا2مهیپ
 کلام هنادص نسحو الا هب مع نوا ندنس هلجب هدکلزوک ندنرلګا

 یدبا رراکد ینو یررتاس بوب وقوا قرش هلیججرنخدرپ
 هدب ز یک ی راک دریک هب و را ند هطوا مسساملاوا هلبا هفیلخ قلهراوب
 لاحاو لابقتسا لر هنا یشا ندر یس نامه هلیسمر وک یرلتوب

 دن ز وک كنه راج نایفوا قرش هج کلا هدانا یکیدلبا

 هدننب كلزهبراج ندنغیدلباب بوشودهدا ییدشلبا مساقلاوبا

 وک لا نوا
 هنفرط كرون هب راجهدیبز هل | هغیلخ هکر د ودنا ع ورش همالک هاد

 یلانفر هنسو دنکن مر وکر روک ی بر اج حد مسالا وبا بودب ارظذ فط ع

 هغلخ یدلباببوشود هدف رطر ی دلوا بور ارصیزکبقر هاو |یراط
 تودالفوف هلیلاو اودک د لر هد ر وکر لحور نامه هلی-عر کو دلا .ول ی »اعلا وب ۱

 نالوا ه درهم لرکلوخ مدنفا هب هعیلح لر هلک هنشاب لع ۳ دمرپ

 فقرشو راحود هتفایتشاو ۳ هتسشدا رک کاوه موا متشذکس س

 نالي و فارس وا 0 ه قرەاناح هشرادید

 ا ۷ هلن رن لین رار شارد یلکوس مب هک ب راج

 رز هراجر کیدی د یی هادرد یدلاقبولو ارم هقیلخ هلسع د
 هنغادا كي هغلخ نوغلاق دعلک هنشابلتع كناهللایموه بودا
 هلا تلاع لر دیمزتس وک اضر یور هعیلح هد هسلا یدتسا قاق

 قیغیدلاق تایحر نوقیج هلهجون هتمالسلحاس هرکصندقدلیتا هلن رهن
 یدلنا لاوس
 هک رغوطهدععلدلسا هين رېن زکلوق مدنف | هکیدب د بودن ازاغا همالک هند رد

 قیفح "فا ضحهدلاح م دلوا دنیماات ندعاحقئرا بونا هلیئرع

 یشلوا بوک یشرب هچلاهدلینرعق هلیناسحاو تانع كقح بانج نالوا
 كعسدیص یركنيععلابرکم مدح هناب> لحاس هلیسهطعاو

 1 ( نوحا )
u 



 1Y هک مساقلاو ادراک ۾

 معلعلو !تاکمموسسعم قزرزوسنه ندتغبداوا شعا هلن غا نوعا
 لتا كنصتلا ندمزو مب واردااهد یتمسق ةنادوبآ درحخنویلواردقم

 ندنفیدئلو ردتم یسلوا لتح رفو صالخ ندنرو رض دق هبا مهرد

 یلبوکج غا هلترمغ وقوشلاک رد واتس مالو قلا یعگلان

 دهبالک نفی دل واتایح رباهدن طقف قرهلو | یلوتسم ت رح هلیسهر وک
 هعنا اتع ردا ودا هلبا ماها کب نور وت وک هنس هناخب ولا نامه

 ندشبا یخدلوا مدابا هاکح رب رب یی ذکر س هموق رح هدنکب داک
 ررب دلوا یتسو دنک هسیا را وط یکام یصم هکلب یک یت دلوا « اکآ

 هن ر كنيجرمسا نانل وب هرزو تع زرع هدادغب بعع رد ینب هلیف وخ
 هدیم تروتک هدادغب هج رغوظ نولآ ید یب مسا كرهدیا تخورف

 یدلواهل و ماعلاق تایحركرکلوق مدنفا هتشبا یدلبا میههدیز

 هننزوب كن هن ادرد نیکد هنوک لوا هفیلخ یدلبا مالک متخ كر هيد

 رظد هد انا یلقن ییاشذک رس اهیلا یموم ندنفیدعاب هلتفد كب هل وا

 انسح هلت اغ ةتيمح ن دنکی دلبا رصح هب اهیلا یموم هج وبا یتتقد

 تولالک | یتغیدلوا الا و العاندنس هلج راز وک نانلوب هدنفلخیسربادو
 هلیعشع ملا كن هنادرد ردق هنآوب كنس یس رغوط ًاباطخ هعسافلاوبا
 اراعا ناو و مدر وقح هنخدلواهناوبد هلیلاج ترسحو هراوا

 باطخ هیج وت هنفرطهدس ز كرهد "مدنادازا ندرسادو ییهنادرد

 ه دک دید زکس رروک باوص ا مب هد زس مر دیا نظ تودنا

 نالوا نازوس هلیفاّفارات كن رار رهن دم تدم هل ول تواخد« دز

 یدرب و باوج ود ر دمزال قم رور م اکب هلتتصو یب هقوشهو قشاع
 "لرلنوب بور دتا هباکح رارکن ین راش ذکر سپ هب هنادرد هلبا مساقلاولاو

 هد دادغب نورد هفیلخ ید ردز ان هلا طخ نوتلا ییلاوحا تشذکس س

 نا ملاقلا وا بفاعتع یکلشویتسفلوا نیبآ رهش ههکحوا نوکوا
 ی دلبا مای رلج اودزا تعرمس هلبا اد هتتیعج هلو كت هن ادرد
 یتدجتو رکشتمسا رم بونابق هن رلقایا كن هفیلخ مساق)اوبا هنیرزواكنوب
 ید هفیلخ لرد |ضرعیتسع است هر دفیلخ نس هنیفد هرکص ندارحا



 4 راهتوراملافلا ۸
 یاران هلا لاح یافص یرهلاق هدنرزودنک رملارخآیلا بوی الو

 ید نا
 یعع ید رفعح یر رو * دنا ایالت ناالوا ارحا هد دادغب هلتروصول

 ولا یسلاو هرسهب بواوا لصاو هتنرهش د ادفب هللا رکسع نانلوپ

 هدا ز ندسنغددم هلو تفو ییدلبا یر هدر ارق ند ه رضب ٌكعساقلا

 هدا ضرع یلاح عوقو ه هفبلخ یدروتک بوتوط یساتفلاو ا
 كاحاتفلاوبا یدلبا صا نىل وا لبق هل س وشرف كيارسكحاتفلا وا

 حاتفلاوبا ندنرلکدلک هباشام ییلتفكموق رم هتسایس نادیمیسدف اک

 قلوا ن ین ناب بودا میلست هدالح حبت یتنایح هیس

 مب مدنفا ناما بونابق هنغانا كن هغیلخ مسافلاوا . نکیآ هرزوا

 هج و زکغلدروب ناسحا هدم هنازک قح كمدنفاو اح تداعس

 هل یط ریش كن وم هلا ومع ندلتو: هنن رزوا كنو یدلنا ماحرتسا

 ییددلوا شەش ۆك هلهجو وب كماقااوا ندنغددلوا دست هعاو

 ار نیسحو ر دمت یس هلج كنسلاها دادغ یوم

 رار هلنیظوظح راهظا مساقلاوبا هج دنا ناب ییکجهد ا یلاو هناروا

 هش رزوا یبا اعدتساو زای نسلروے هیجوت هنس هدهع كکب یلع
 كنامرف ندا اضتفا نامه قر هلوا نون دندو بودا لوق هفیلخ

 یدتا بص یسلاو هرسه) یک لع قرهروس رها یتلاسرا هل راطس!

 نیش ردصو جاودزا یارمسم رخ لخاد هلمجووب مساسلاوبا هتشیا
 تده ر بواوا ماکب هللصو ماک كناناح ق رەوا فافز هنا والخ

 كر هل ردنوک هرصب بناج ندنفرط هفیلخ هلتمشحو هیدید لاک هرکص
 رورسم تاما ىلا هلبا افصو قوذ لاک هلتلصاوم د :غانوق مساقلاوبا

 ( تالاا )
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 یدنیا لیمگت یس هباک>"كنساقلاوبا هباد . بود رابدلاق تالش
 رارحا لک نالوا یر هع دن یاربس ماطر ناو هدشا زار

 هنطنطو ت واڪ كع اقلاوبا یرلیضعد ندب راوج لر ڪڪ و

 تنبح هدنعح ینهفو شعم جد یرلیضء و انو حدم ییس هدیدو

 رلیدنتیا نیس یتیناعرو تمرح نالوا هساسقلاو كن هفیلخو ینتابو
 كمساقلاوبا سلب هکنوج مكب الصا یکی راکفا كس نب هرن و زانحرف
 یدنا هسلوا شمس وک هدعاسم یورک ٣تک یدک هک و

 م ههش هدنفح هلواروبم هسءا:بود وتو ییهنادرد ینیدنندنلورد

 نوکح لجا تسد یتس هووشعم كمشاحر هکر انب ردق وب"

 ترارح یییدلوا راتفرک ًاناذ یان د دبا قاتفا نالوبع وقو هلس هسلا

 ر دیلع |تعلام هنسع | تبح هنن رزوا هک راد نیک هلب وا يشع

 روعاو قداص هدلوب وب نکل رد هل وب تفادصو تابت مکیدلی 2

 هباد یدید نمهناوب مدار رروک قبال هکعا ادف یتسفن هدناناج
 مدار تباث هدنبحم وقشع نکس رروسب وفع مدنف هلباقم هزاش>رف

 زکیلاع عوعس یس هاکح كياتسرپش هلا اش ناوضر رک | ردراو

 زار هد نکیدنآ ردنا لس یهدامون هدرس ىدا هتسل وا

 یدلنا عورش هب هب هب اک هن اد هل ع٤ د هل. |لقنردلصت هیاکحلوا هب هناد,

 ( یسهماکح كناتس رهش هلا هاش ناوضر )

 یلم كننکلم ۵ نيج هدعدقنامز هکر دیاهلالقن هل وش هل از اغا هعاللک هت اد

 هدرانو ڪک هنن ندنشدلوا فا رم كعا راکش كناوضر هاش نانو

 سلطایراصو یلکن هایسو ینا نکا روشالوط ینر هقیچ هراکش نوکر
 ید هنرافاناو روتسم هلا هیشاخرب شاشا هلبا ےس ضانس هنرزوا

 یراکش لزوکرب هاب وردنا فداصت هب وهآر شلروک را هتلح نوتلا

 نامه قر هنآ ن زا . هنسەروك هلا ب تو دیک هنظح هل هل هداب ز هش روک

 هد هسسیا شهر و وسیق یرغوط هن رزوا كنوها نیکرید یلوط یتا
 نشکوا هل ژووک هدنفرط هءرفدرپ هلیتیسانم یرمس تع رس كلوها

 هفاسم لیخرب كرد ابن شیرثا هلا رام هاش نیولو بتاق



  eراهنو رانا فلإ ۹

 نوت ام یر هلوا دات ندنسم کت هلا قلرا هم هروک ٺودنڪڪ

 روک ذم هدکد لبا باتش یرغوط د رطلوا ںولوارا زر چر فیطا تاغ

a نوا هتب نن بوروک ینفیدلوا ش نیم اد 1 

 یدلوا ناهن رارکت قر هلاط هنحما غالب كندعشج هما زاورپرپ
 یذلبا توکس وکی یکیدس | برقت ماشقا هیاد دهید

 : < نوک ىج د نوا #
 هر وص هل ون كنوها اش ن ۰ اوضر هکر ید بودا ع ورش هبهباکح هاد

 .قردفاب e و ۰ ندا 1 نامه دو روک ی دلتا

 رم هیات ند هعفاووب ها / ج ا یدتا

 یس هلج مادخ راس هلا نسع یر رو نانلوب هدئنیعمو یدلاق تولوا

 هنن رزوالأعارغ لاحو هیلار اش هاش رلبدلوا مان ناتو تک ندشاو

 مکن دروکو ش ًباطخ هراطح مالاتب 1 ۳1 و دب ا هظح المو رکفتقوح كب

 ی شمرک :هنتروص وها هکلب تویلوا یسرب ندسح ن اویح وها

 هدنکب دید یدک هوا شیکج هکیلک | هل ارلیح وا قرهلوا

 ندنعوفو كشاو ءاش طف رایدسا قیدصت هلج یارو كهاش

 e هنک زدنا سا قا م فوم

 او 0 بت 0 رکح هآ 1 ندننورد تواک

 هب و رک یس هلج كنمادخورلعدنو تبحاصم نالوب هدنزرعم ندی ۱

 یتسعا تنوس هدکلرب هداروا هک لوا قرلاق یر زوزکلاب نودک

 بوب وس هنب رب زو یتغیدغوط هنبلق یکج هل هشب روک هلبا یرپ وب و
 راز ج ەداروا هل رب زو لر رب و تصخر هنس هف اک كرانانل وب تعم دوحوم

 تقو هلیسیدرقال كنوهاردف هيوا ههکو . رلبدروتوا ءدنرزوا
 مج هیمهروتوا نقفراهنبرب زوندنکیدتبا هبا وخ وایهاش رلبدروک

 ( زار )
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 ۷ هک هاش ناوضر ةاکح 2
 فورا س زو ند مینح هداشاوب نسو مدا تحاسازار

 ین كەسيارد ا هدهاشم یر داش نیسهنلوب هرزوا هاسنا اعاد

 هن ما كهاشیخدرب زو یدو وا تولان رەد ردنأاب وا بععرد

 ندنکیدرب ولاوخ واخد اکو نک اراق هبهعشجقر هئلوب هناظقتمالاثتما

 هب وش وان ردندو یسکیارب زووءاش یدراو هب ون وا بویم هدا لمح
 یادصتباغ هن راق الو هدهون یاننا هدلاعیرلق دلوا هدقموب وا قرهلاط

 رایدلوارادس ندو وا تواوا لصاو یس هشزوعرب هلا هق رخ

 نی نحو عیساو لتا هدنرلکدردزکز وک هفارطا كر هيد رد هنوب عج

 ردیاپ ونت یلاعیسایطو شم وا داعيا راموم نوربب نددادعت هدننوردو
 رانو . ردلکد یش شلروک لاشما هکر لدنيا هدهاشم نلاع یاریسرب

 هلی ر زو هاش ناوضر رایدلاق بولوا ناربح هدنرلک دروک هلل وب یلاحوب
 نیگیدروک مر وب مدنفا یخد رب زو هدک دلبا لاوس وید رد هنو اصک
 ردینح تمالع درح ردلک د یشرب نص دوخا و ییبط رلیش

 یارسز کدر وکو رددوا نامروط دارو مر نوا كو

 هاش هدکد ید ردیسکات رح اسر نوحما كيا باج ییدنقا هکلب

 قمالک | نغیدلواهن ںورک هنجحما كرارس وش نوسلوا هسیارواواهن

 نس یا تشخو فوخ هحهرذ نوح ا قمالک | ینو نب . رذمزال

 یدبد نیسرودءربو وفر وق هر هد وهي اکب
 یراکفا كمدنفا هکمادام یکی ت دالک | ینتابث هلهجو وب كهاشر زو

 مجالوا ارب هدلاحره بویلریا الصا ندمدنفا ید نکلوق ردهدلوب وب

 رو کد یرغوط رلب دعا ندلع یرلقدلوا هدکلرب نام لر هبد

 لوخد هب ورګا ندنعبدلوا قیحآ یسوبق بولوا لصاو هنسوق كيارس

 شلو اشرف هلبارلیلک العا هرکصندک دک ندنادیم كويت رب هدنراک دلا

 بوناوارطەت تاب رطع انوک انوکو شخشود هلبابید یلهلشیا مسو
 هداروا رابدرتک هن دناګ اود لون رب شبا البئسا هبیط جاور یل هتروا

 لر هریک هب هطوا میسجرب رکیذ بوک یتدنداروا ندنفیدلوا دیسک چھ
 دنشاب یجاتكللزوکو شش اسوا> هن رزوا ن رز تخت هدننورد كن هطواوب



 4 راهنو راهتلافلا # ۷
 هب وو راسخر یرپبلد رب ندب لک نت نیم دخ هلال دق ورس شوک
 رلیدلاق بولوا ناربح «دسکیا هنلاجونسح هکرایدروکر اوطا تفآ

 وجناو ۰ شخلوا جس ندر رح هش و كناهبلا یوم
 ,سسالتم هلبا ه و سلف ناسا نور رس یابد شکلشبا هلا

 هدنزاسو هنغع ردق شا ردنا ا رب رب هنکلازوکو

 یدیارررب دنلکا ییاهلا یوم قرهلاحزاس ر دبا تغنت راه راج

 ,یرکفو لقع هد هسبا شمامتشيا الصا یب قغنو مرت هلب وب ناوضر ءاش
 كرها هاکن فطع هبهروب نم "یراوج بولوا هداسپملا یموم هب وب
 نینجا ییاوب هسا راه راج كره ورو: یرضوط هنس هئروا كنهطوا

 یهاش اجب كناهبلا یوم الا ترا یسهلج هضروک

 یرپ هب وب لوا قرهالپ وط یسودنک نا مه هلتهج یکیدتنا نارح
 کلم نیح یاو یی دا جاراتو ایت یرالهع یا اط هرکیب

 ردن نکعماو زکسیک زس یجب روشود هدنبحتو قشع ماد هدرظن كب
 وب كهاش ناوضراهیلا یموم ةد روس ناب هرک هدن

 رت راوطا یرلن الرا هکع وهآ ر هلب وا ن كردا مست هنمالک

 هتسشیا مزدا بلاس یی زروعش هدءاوه راکشو بلج هعراتقر

 هال كنهعشچو نکعدلوا روبج همراکش بوروک زس نوک وب

 ول كرس دن كهاش ناوضر هند منب وها نانآینبدنک

 یکدم کنن هلصا یدلیقرصم یزک هدنم زکه لیا تشیهلیدبت هلهجو
 نوا میدلوا راف رک ءنکمشع هعب هلروص وب هسلا لکد تنه

 اهبلا یوم هب وب هنرزوا یسعد مردیا دع تح دب , یعدنک

 بولوا متسیلصا ةيقلخ تيه تيه نککیدروک یکیدعشوش مدنفا جد
 همدآ نی و هکلی هریک هتفاقو ماکش راس مکیدتسدا هعیفطا ق

 هللا رک» هلب وا تیفکو ب هدمة سيا رد تقم هکمایروک بوشزوک

 ینادروب ناسحا كن رلترضح نوح قلاخ بانج درج بويل وا
 بونا یئاشا ندر رس. كر ەد ردا تا شا ندنس هصاخ تالب رپ

 هشت هددطوا لوا یدروتوک هب هطوا رپ قرهتوط ندنلا كهاش
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 v۴ هک هاشناوضر باک

 قتاوضر هاش هنفرط رپ هب هرفس قرلوا هرفس رب نب نه شلو ا راظحلو
 دوجوم هدنززوا هرفسهرانب یدروتوا قرهلایب رب زو هنفرطرب و
 ًاجرو فسلکت ییرللیا لک !كر هبوب یسودننک ند هسفن ةمطا نالوا

 یسلبا لواتت رار ید كنانهلایوم هبویح هاش هد هسا یدننا
 ردیفاک هرمادسغ مزب یسوقوق م هلبا تاب رطع اهملا یعوم كر هب هتسیا

 وب هسباربزو قرهلوا لوغشم هلبا تافتلاو مارک | یرلنوب هنب بود

 هدرکفتوید رغجهلوا هنابعع كر هشود ۀتشهدو فوخ ند هب رغتالاح
 نسح كن هب وسبح نکلاب بوی و شود یش رپ حه یخد ناوضر هاشو
 هناد ولیدلوا هدکغا ماعطلوانت قرهلاق هدنمح هلیساشاع كنلاجو
 هاش يشع درد كناملا ا هب وح هدکد لک هیارو ند هناکح

 یلاع خد ینلنارق كنهجک یک یفیدالپاف ینیدوجو رهش كناوضر
 یدلباتوکس .هلبسمروک ییکیدتنا الا

 نوک ین رکس نوا
 نادرکرسو ناربح هلی وب رانو هکرید بودیا عورش هی هیاکح هیاد
 بارش العا دتح از هب وق نوا هبراج یکیا نکیا هدکعا ماعط
 شونامهیلا یوم یدتا عدقتهبزو هلا ناوضر هاش لر روتک

 یسهلج كر ذنا افتک | هل يماشسا 'ركلا ید هرهسلک ب وب هلا

 مکنا قوش تالک ر اد هشیحو قشع ماطر هاش بواوا باهت
 قرهلوا نادتخو طوطح ندیرامالک وب كهاش جد اهبلا ومو نابتا

 دكرمسرد من ره ن نیح هاشداب یا هلا باطخ هیحوت ههاش ناوضو

 هل درد خو قسع یکم کیدزوک یزس هدمهسلا لک د :کرزذمه ۱

 هب هطا نان روح هدیرزوااب رد نالوا هد یوشراق مدسنقا هتشسلا

 ًاعوع یسهنطوتم “لاها كنه رج لوا  هکروللوا هش ناتسرهش

 ید مما مو . ردمردپ ےب یراهاشداب كراثوب اردبنج ةف اط
 نکاس كمدآ ینب عون رذاتسرهش ندنغیدنلوا دان هلیمان كنه "رج یوا
 روض حلر مدعم یا حوا ندنو هلبسوزرا تا تحاس یلامیبددلوا

N 



N}دل راهنو راهنلا فا ¥  

 راک, تشک یکلع ره كردبا تبرغ نع رادبتخاو تحارو
 هو هل سد لو دا | مئدوع هل نالو مدیا ارصا نطو تودنا

 توروک هدراکش یزرس نکیاردیک نوک و ن ناک داشوزد و

 ندزسردصنره مدلیا ت بم ۶ ناحو نر هرس Ey گب دلا رظذ هلتود

 تاقوارا را هل زکب را دید لاسیخ توی ووا یزس قر هشو قازوا
 هب ارجا یرارو ےہ ب ۶ ترفوو قشعد د ترک هد هسا خدلر :ا دا رح یکعا

 بودنا راکفا قو اوت ی یوو نره قرهلو | عثام

 یزعس تبان ر هریک هنتروص وهآ رب نوا كنا بلج یزمس !ضح

 رب ره الرس هد هسلا مدلوا باغ نداروا توروتک هنشاب ك دعنح د وهعم

 ك هکغی دارا هدنما كب وص یب ن یکی دتا ریس یزکلاعفاو تاکرح

 .هليصو ض> مدتا دعربخ لاق دمودنک شک ون تولوا لون هلیسهداب ژ

 یرکفحات هدنشاب هعنج هصک ندنکیرامالک ندا نارذک قلهرا لوا
 لوبقیزس هدانا نکتحارتساو مدلوا ظوطح نوت نوت هدنآ مکیدتشیا

 تكارسو نامه هرزوا قلوا هلسورپ هتیلئان هتفرش نکناقالمو كع.
 ناتسرهش وید رابدب اب هل لع ندمکیدلیا سام ہرا نج نانو تیم ییساشفا

 كن رك خدر هبورجما ند هطوا نكي رايا لاقم طسپ
 هودنارمخرب كنهر و نمرتخد ناتس ا نانا یاح مل او ع هدنزو

 لدبم «دنآ لوا یرورسو حرف ن هردنکیدلبا كل لار داو ےھف ینکیداک را

 رڪ ن د هعفاو وب ناوضر كالم ی دلشاب ها قر هلو ردکو مت

 هرزوا كع ا لاوش ی هدام قرهلوا رث اتم ندنساکبو نزح كناتس-رهشو
 هفناط م دنا دک دتبا تفت هد درب كناتسرهش هروب حرج د نکا

 سفت لک هد هساردقمردعنره یراعافماشب هدابز نامدا نبع و كنذج

 هک ردقو درفرب هرزوا لاق ا قیاح لأم ا رها تولا ةساذ

 یرلکجهدیا شون یتومماح هدلاحرهنیسراتروقیپ یدنک ندلجا چ
 تموکح 2غ دغد رت هدانف ملاع ید کیر دپ ن دیسوب ردررقم ما
 رظ تنم هلزوک تردهزکن دوعلر..یلاه نوت یدعشیدابا تاخر هایععر ادو

 هل. هدابز ی کف رمشتند راق دلو | ضعف هلکمر دیک هرس یتموکحجاتو
 ( «دناوزرا )



 Vo + هاشناوضر اکح #۴ ۱

 لرکیر د نورو برو ښی ن هلج هل نکن دوعتعرس رار ویدباوزرآ

 ید ردن وکتصاخ کف رط هلتمدح وب قیر ناش و یرزو

 ارس نهو اناطخ اکو ناتس رهش هج د الاعم ضرع ولاح "هدافاوبد

 نوا كنو ومروابیرکهج وت نسح نالوا هد ےک رکی ردب و

 هباوضر اش كر هدزرد تیّرع هجر ارپ ی دع م رکشنم ونون غ كند زس
 نقفرافم مر یدعش  هکیدلوا نکمواعم تیفک هتشیا مدنفا بونود
 تودبا تاقالم هل رع رب ر هتنزپ هدورلبكيمروب فسا طةف ییلک مزال

 بوروط هبا تاب لاک هدزکندومو تبح نالوااکب هد هدا زکج هشیروک
 لوبق هکلجوز یی هسیک یربغ ندزس.نم زکه سیا نتیاروصق هدنقادص
 مدلراعصا ههللا یرس قدرا نوسلوازکمولعمهج هلوب کج ییا
 هغلابروا بقعردو«یدلوا ناهش ندنکوا كاوضر اش بود
 بولاق دعا مالظ تّنک ردق هحابص ر زو هللا تالهبوک و ح تاطر
 هفانک او فارط اراب دل وب «دارککیرلقدلوا هنن نب رودنک «دق داوا حایص

 ندنرلک دم هدا دهابسم حد هبلکرب لکد یارس هکر اب دات

 هضنب رزو بولوا فهلت بادرک باقرغو فمات یازک هبابس كم
 ۱ لاوس ود رده اور اک هریک روک مر وش نګ

 رد راتمالع رڪ درعرانوب مدننارخرزو هدکدلبا

 هرو هیر نو باج یرگیبخو یی الرس هب وي ککىدروک وش

 ۱ بویلوا درعا ك یرامالکو ب لر رو یددرد هرجابسرپ شمرک

 نالوا E کلم هد هسا دنا روت ا ک تک نرامم

 یدمردسا رام نع اعم“ اه . رامالک ل ارزو قو قشع :

 تدومع هبارس و نداروا هلبا لاحوب را وب سدا لاح هنره
 دیار هدکلم هنوکح ندنوک ییمو قشع كاسب رهش راما

 لس هد وبح یتناقو امیج قنرا ندنفب دعای دربخرب ندب هب وع كردبا

 قمردنونوا ییا-هبلا یوم نسح یریز و ندنکید روک هل بیلایخ
 بویلوارکراک الصا هد هسبا یدابا دنب و حل قوج كب هلی راکفا

 اهدر ابعع تولوا تافود ند شر مد هل سادوس كس هب ورج درک



 بک راهنو راهلافلا ل ۷۹

 هلو مش ینانثاو ترسح وب هسخوب ممرولببهروک هلب زوک اسید
 هدزلاروا بودبک هرم یکیدروک ییزوهآ ضا رەد  یرروس
 یدیاروئاکا هلیا راکش لر رک
 هلفارفا درد كنس هقوشعم هل هجو: وب ردو هنسس رب ناوضر هاتش

 نسح یر هجو راذکو تشک هد ارحصو تشد شو ساق یرازوذنوک
 وب ندنکیدمهروکر ار ندنناشو مان كردیا راکفا هلبا لخت یتلامجو
 مرواوا صالخ ندةشعیالب وش هکلب لردب | لج هنتمالع رع یشیا

 هرب زو ییموکح روما بوروق یک کر کی کھا تحایس راتخا هلبلما
 كد هکمزوک زاو ندادوسوب نسح یرب زو یدایا ضب وفتو هلاحا
 هدنرب كن دهصک ناوضر هانش ردكيدعا لوبق هد هسیا یدشلاح قوحم
 شادانود هلا رزو مس خرو شمشا ندنارهوحم یس شاخ نوتلاق

 كردا نح تبرغ یوززآو نطو كرت قرهلوا راوس هبسا لزوکر

 یتموکح (هبت) بوق ندتغارپوط یدنک  یدلوا ناور هلوب"
 قانوف ینا هرهش نانلوب یرفم كن هروک ذم تموکح كر هک ندندودح
 زاربهدنس هباس كجاغاروک ذمو فداصت هجاغا لو ر هدلع هفاسم

 قمروتوا كر ها ياشا ندنآ ندنکهدتبادارم یکعا تحامسا تدم +

 یغادروتوا مقربمنک هدنتلا كجاغا رب رکید نانلوب هدننیفب نکیا هرزوا
 یتبدلوا شمايط هلا یتشاب هزوب نم هدکدلنا را هلتقد بور وک

 شعاش هدنجا موبهو مومت هلیسداب زو شااط هرکفت یابد هدلاح
 تاغ یسهسللا كنەروب نم ید الکا ندنتهرهح یشدلوا شلاق.

 كن ااجیک سالاندبا نام دنا روماخ هد هسیا یلساب رکو هدوسرف
 قشادلوا لاجو نسحهبحاص هتسهبردیارب ون ینارطا یاش

 یدروگکح»

 بودنک هتنا«كنهروب نم هجم رغوط بوبمهروتوا هدلح یکیدنیا قئرا"
 هدک دلیا لاح راسفتسنا ندسنعو مه بیسو لاوس یتغیدلوا ےک

 د یک مکیدند هدیه میس هجوزو یرخد تک ام ی هرول سرحد:

 نایصهجاص ماطر كلر هد ح هل وب ه ده م « داز یتشکر بن ۱

 ۰ فجر



 VV 4 هاش نآونض ر هراکح « ۱

 ییدروکییدلوا ما دفا هدکد لک هارون ند هباکح هاد یدزب و راباوج

 یدلیا توکس یک"
 هک نوک یجنزوفط نوا

 لام ي هل وب كل هرو نم هاش ناوضر هکر ید.بودنا زاغا همالک هاد:

 مدنفا قر هلوا به اذ هنغیدلوا تفخ هدناقع بوقایهش رلمالک

 کی درد هن ره . زکسبرو باوج یرغوطرپاکب.  نکیلک هزک و دنک
 هدکدید مر دبا هناعارب هرس ردق یکی دلک ندلا هکلب هسیاراو
 ملوا هری هداک و ن اما یکی دا نظ ید یب زس هروب نم

 یدلک هچاص یک ی الکی لد هزسرازوس مکیدلیوس من: هکنوچ
 تقولوا مهسا ردبا هباکحو لقن هزمس یی هیلب معیدلوا یمروک نی رکا
 ناوضر هاش هنرزوا یسع د مر دا نظزکس رږپ و قح اکب هدزمس
 هاکح هدرکیروس مرک مردبا وزرآ یکلک د یزکه اکحوش مدنقا

 یدلبا لاحراهظاو لاقم طسب هلهجو و هروب نه هی د نکیدیا
 ( ییس.هناکح كنب نخدیکلم نایان هلیکلم هبت )۰

 ناوان که دن مدنفآ"

 | نکا هدنشا ترد اهد مدیا یس هع رک كن رب ندنرلکلم كسهدلب

 !هتعوکحرپ رسی لاها ندنغیدلوایدالوارب هقشپ ندنب بود اتافو مردب
 باتاو بص رادکح هنب و دنکو باوصتسا یکتا سالجا یب

 هبت رم مس هلتهج می دناوب هیصاهد زکه دنب هکنوچ  رایدلبا
 بصن ماقمتاق اکب ماسح نب لع یریزو نیک د هیج و لوا لصاو هدح
 ن دنغندلوا ہیک اکا 3 كهللا یو ر زو ید م هباد ےب تولوا

 ماکحاو تس ایس نفقر هلوا لوغشم هلل يصحو هب رت رک هدنب رت وپ
 هدنفر ره قئرا ندنرلکدردتا مهعنو لعت هم ال هرکه دنب یتموکح
 علاط تقو عج هلا هلا یھ وکح مامز ماع لر دبا تامولعم باستک
 علخ ندمان یب یهاشحاتوعفر ندنم وکحر رسی زکه دنن یساضتفا مزاسات

 ندنغی دلو ا بثاغبولوایرد ارب رر هدنم-۱(قافاحوم )كمر دب هکنوچ رلیدلبا
 نآل وچو او, ا راوقم یب وع ددم تدع هل یب با یوا
 دما عطق ندننایح قرا ندنسعاوا نط رد ثلا تافو هد هبراحترب



VKهک راهنوراهتا فلا #*  
 قافاسوم هلا یوم نوکر هدرللو ڪک یا شلوا

 یاهو دفرط نییراتسود سا نا ندنلود لاخر
 ییعرب زو رای دلیا يا و او م لر ریدتنا مايو همهیاع م

 ا قا فرطرب یالتخاو هغلا کوا كرلنوب
 هسلا یوم یدلبا طض قو ج مار ضالا تاهت بومەلوا قفوم

 ماو هاهناع كنا هد ودا ادت رادقرط هد هرژیط هکلب قافاحوم

 هللا ىلع رب زو ندنکندشنیا دارم یک مادسعا یب هلسفوخ مردن

 ج۳۶ ۰ رایدروحاف بولا نب ده رب كردیا هماح لیدب یسهجوز
 كنهروک نمنموکحو لخاد هنغارمط یموکح ( هبت) بوق ج ندنغارمط

 a نودا ڪو قدلوا لصاو هرهش نالو یرعع

 ین هع رک كاللا یوم ریزو رک ەدە رکص نک دل رب هوش"

 نالعا هب لاها یعدلوا رهام هدعاماسر نف یجدلوا مدشلوا دان

 قوح كيابشا تعکذ قلعتم هن اره وخ ز دم ره هدزب یدسا هعاشاو

 یر سوساح كاا رع هدکهساردتعم هم هلبا لاح هافرو
 هب یه امر صا تابار كنو ید منت مما ندنسوق روق |

e |هرکصندنوکحاقرب دبا رتسوک ایلمافر رون هدلاح طسو  
 یعتر ینئدلوا ش کات ندبنفلدرام.> هن ادم فور ر جاقرب هيلا یموعا

 درت یتص كهيلا یوم  یدتا ترهش ری ردنا ر دعت ننک

 ۱ هب هناخ نگیدس | تماقا هرزوا كمروک تاذلاب یرلعسرو كردیشا یکالع

 هل سهد از ندنحاصم 9 هلاکم كنو هلتهح قل دنا ول ند حک ۱

 غندل 9 امدا لص كکلمهدنرارهک ا 2 ارل د ول یدلو | ظاو ظح

 اندا یک من e هطوا یرلفد روئوا هلیس وز را كمر کس

 وب هد هسا مد بأ ن طا کا هک فلمع هم ر اش ۳

Lakلاح وب ن "یدلوا ی یس هره>  

 ( ماود )



 ۷۹ ٠ چ هش ناوضر ةناکح
 هرلمسر هنن نوک ی سرا  یدتک بوتلاقرکصندندم زار ردنا ماود
 هلو رر تولک ه رهن نوکحاقر صاح یدلک هس هلیسو قاب

 هب هطو او ات | رک هدنب تاهد زە ک دتس هطواره كرع وا هل درس

 ی.دوس هلیسهدان ز ی هد هنتوا ۰ نعا هطاع اکب ردعن ره ید

 A ول تب کا E کلم ىدا رواشالک | ندنس هره

 کام هربه لها E ندنکیدلدا وز ۳ بسا ون كءاسررهامرب

 هدا رس بوی وا یص ۳ 9 ها د و ید رگ هنخ دلوا

 صیصخ | شاسعم ی ییوتسم هلتساطعا هر ادر ص وص ع هنسو دن که

 كر دنا هبنت هلع یسعا لاثتما هت نشا وب تودنا ناس یکحبهیلنا

 قج هلوا هلهجو وب كکلم لع ر زو هن رز وا كلوب . یدستک
 یدتا راتحا هل وص وب كلف باطخ اک کر كرد ا كرد یی مارس ما رک

 نسح مس اد توسل و 2 0 تاعا ییدزتسوک و تافل

 ردشع تم و ند ج ییئدلو ۱ لب .۵ سس ی رد:یکلاج

 تویمهلوا نکم قو هدنعو اطم مدع یدعس هش سما كهيلاراشم

 نم اقا تودیک هرس عرب هلتنهح کج هلک مزال كجا ا هدناحره

O EAكلاب او9 رد راکرد یحهدسار راپ طا قلبو قسع هرم  

 کل وب ول هرزوآ ب تادتحا د E رف الصا هلاح کج تسسوک

 اا ردقود یر 2 ؟ ات هدا 3 ۵ بوح ردمز ال

 ردتماعتساو تعع نالوا بس نام او نف یور حا رکو یوبند رک

 هسلارساو نوسلوا هساا رولوا کره اش داب لکد نوعا كن و

 باکر ج ضتفع هع نما د ناشنار ۾ حس نوسل و تله یار هرهاوح 1

 ساالحا هح وز ر سس یر لک | زشیلهاع | راد دکل هلا ر

 ین هدلاح یتلداوا كلب ول نره هی د یشرباک و تا ارتش كمردتا

 محمد كرهدز رام هنس هراح كن هعا ناب رک یل هلن | لاسععا

 هنسودنک یم aw AEE هتل وب دن و یدل | دن و 2

 E 8 ِ کت یاففیلا 1 كالع نکل  مدلبا ناب .



 ۱ هک راهنو راهنلافلا # 5
 ِ مدلبا افخاوتک لر یم دلی هب یلع ر زو اون هد هساا

 9 س ندنکذلما یرفت ماشقا «دکدر ونک هار وب مالک

 یدلیا
 16 نوک یم رکی

 .ندهرا هکر د هد هناکح هروب م بودا ع و رش هب هباکح هاد

 هبارس یزپ هلس هطساو صوصخ لوس رم هدنر ورم نوکجاقر
 رابدربدشلرب هبهراد نالوا شلوا هنیهن قرهلوا صوص هلا بلج

 لار هنوکن دنوک قشع شتآ تکلم هرکصندک دک تدمزار ندهرا

 ةجردوزار فشك بولاق یتردف هلمحو رص قترا ندنکیذتنا
 زکه دنن یدلب وش یکیدلباوزرآ ىکا حوزت كردا زاربا یتتبح
 هدافا یگربدلب یمدلوا مک من دلا کشت ههیلار اشم ید

 غندل م مت ۳ هاکح لیصفتر لاح عوقو ندنکیدتا

 قوس هنلخاد مم وکح راد مب یزرس هکمردن ادج هعح ںانح قرلوا

 ردکحهدبا هلیسو نب هغلا یرکماقتنا رس ندقافاحوم كرد ا

 كر ردنوکر لهلبا نراب هدلاح نککیدشا لوبق هکلجوز نوکوب نب

 نالعا هدلاح دشا لوبقو رابجا ییسشا كر هرس یتموکح تک

 رارکتزک هد هنیرز وا كلوب هدکدید مردبا رابخا) یمگج هدیا برح
 هلرحو ر فرشو یکم رک هننعرح باد كکلمرب هلب وب هلرکشت ضرغ

 راهظا هيلا راشم مدل | ناب یکجهدیا لوبق هینونملا عم یوا یهابم
 یتسارجا كلنش هدنکلم نوکلوا نامه هرزوا كعيا جو زت هلتیظوظح
 تعجر هداعلا قوف یدناواترشاسو ادب هتنعج او ردنا ما

 "ینامداش یارجاو لید اتقد اشیا هدر هش نورد بوسلیروق
 یکلمناعا نوڪ یسادرف هرکصت دقداوا ماز قر هوا لثع

 یدتنا درس یر وک ذم فیلکت بوردنوک یچلبا هقاف اجوم
 بويعا لوق یتیلکنوت هد هسلا لکد ردتقم هک یا | نرح هحرک قافاحوم

 یدلبا هداعا هلبا در اوج ییع دا نایاب LL هب هب راک

 لیا بارت ودرارب لکم و راه>او عج یرکسع ندا اضتفا یکلم هیت

 ( نايا )



 راصخرعندنفرط رلولناعان نکیا هرزو انا مارعاو قوس هن رزوا نامت
 ناعان ندنکیدلیا تاعو هدنف رط نوکحاقر نولل هتسح كفاناحو» نولک

 ندای و ونک رح یرلک دتسا هغلرا رک ین هنن یدهقاک كنسلاها

 0 باج بواوآ رورسمو نونم تاغ ندنروهظ كن هثداحو كلم
 رانو ٤ كرهرب و صا ,e | هداعا هنر رلتکلم یس هلج 2 رکسع دلا

 یمردنوک بودا بصد ماعم 1 ا فو ۵ ت ندد |

 یدر و ورا

 هدداحرب نکنا هر زوا و NE EEN 2 ؛ صا تک یلعرز رو

 یدلو عام هنت رع ك هيلا یوم كردبا روهط هبیصک تاعوقوو هب رغ

 دانا لوا مایا دا رم كف هاب کلک هرکصندک تتنا لی

 ات د قرهشوو ن بواانوا ندوخ و ۱ ندملدرغا بوروق

 ۱ رک هد هلبا لاو ید ید“ نار اعم رغاب هل و یدلک

 هلغانوعرود تا رو دلم ا مدلیا نایت ههبلا

 نکنارر و ی 1 همو ک لز هبد رک را لاخر _ هب ول هم وزوک

 یزسارب ز 5 مدا وار مک دا ز ندرس ی هلاحول مدنفا | اب طخ کالم

 تكاحو ندیگهدر ؟ هدر ادا هی شمع 9 دعای 2 لو ر

 كکیلم نو اقندمرب نامهن هعبد قاب 6 دلک ها مدمهبالک |یتغلدلو اهن

 اکب یکیکید ۹ کیو روژا نوتاخر رزکب اکب هکمدقان ںودیک هغاتب

 ماه سوز £: ۲ گب دا رروط ه هدرز اب وا لر هلک تشهدو فوخو قلاثفرب

 “ر جای ۳ اس ی ار C> ع بودن از جا همالک هلا سر هرا ته

 قاانداا یجوز قرهلوا عاق هلکب ورک دمائیھ ےب هلینابلع رص نس
 هام اعم هلتدشو i کز او ندادوسوبنساما نیسرتسلا

 سدح کرو شک ایه اخ وا مدنا EE هرکص ندکدتا | هدراب

 قر هدا هدا 9 دا نراب انا اا زا اا .هیتلدلو ارام هدرا وسا

 نوساورود واع ندرحم" سا ادد كن وب بواب ررداق یدوجو نوځ نوچ

 ا



 دڳ راهنو راهنلافلا ۸
 راد یدید کسرولوا کا تولوا هلو رمح كو رب هلس وش

 یدتا و ندنعدلوا ماشفا هدک لک هل وب ندهلاکح

 + نوکی رپ رک %

 كنوتاخەروب نکرد هدنلقنامبلایعوم توا ترشاہم هر هر اکح هاد

 ا ا رم سلات تات ناو ھت جرم نکن
 هبحوتسمیعار دا هلیسهدا ز یحد یسهیض مات تاک نالو ۱ او

 هدرپ یکجدرب و باوج 4 هروب نم ك ار هلک نا رک كي نین هعشل ندلغلدلوا

 هک دیحوز فرش زس مدنفا IR قر٭ دعا نولوا یراط مو نرخ

 نوهعلدر راتروفب تام تار ونک لات میدلوا راحودلوا ندنوبمیلنات

 هدیشر کج: دیا اھد اکی كمت در . نبهراج هن مدا س 2۱ درعریح لاو

 .هدوسح تاغ هکیدال ا العا اك دکنوح ن شهراو کد یحهتسوا و

 هدمگبدید روبدا لافعا ی رس وا رک همتنیه من یر كنهرحاسو

 هد هسیا یدشا دا رم قعشکلاق 4 هلداح هلبا باوج اکب رارکت هرو نم
 هرحاس ها کو ۴ هک د E هدا رفت یدع»ن تام

 هل تهج وب ندهح هیعهلوا نک کاکا ارو قرف ید نشدنوا

 لر هد مردن یوجح a تازا هد هرککیا تن قحات

 هوا ا هقشب اکا هلبا بلج هنب روضح تاغا مرح شاب
 ندنرلک دتا ساح یز هل هح ولوا یدلب ۱ صا 3 ناعاوا ساح

 یرب زو كلم هجلوا حابص قدنلوا فیقوت .دزاهراد هجوربا ردق هحابص
 ناب هرن ون .یلاح ع وقو ردا باج هنن روصح 2 E هلا لع

 هدنرلک دا دافا گم یرامروک قرهاوا ۵ 7 یریگبا مر هدک دانا

 لک هکر لبدقاب و رل.در واک بار ویصح هلن کیا بود VS تی ئالم

 قر الصا ندر ا دحالکو ده او دل و هجا_يس که هحاصسا

 كمهاد ییددلوانآ ر لرب شلوا وريلعح وح هدهزپ د ےب زهد هجرد روا

 1 یدقاب هش زد تكنهرول نم هرکص هع زرد مب الوا ندنغددلوا یمولعم

 بولاق هدر هدینسکیا كراتوب هج رو دو منت ل یاد لوا

 ,قاطتسا هلءداربا روس ورا و ر ندنراو دم وب هراحرب دشا قئرا

 ( ردا )



 ۸۳ ال هاش ناوضز هکر
 هریو قرف ردا تشاطم هدهدار وبراباوجرمگءدریو مزب . رلیدت |
 تونکی اهد یک راع اوج کتش طوف رلد د مهو ا ردتمه هت

 یسهج وز كکلم اتفیعح ندتفدناب هلیع ال نهذ هملدلو ان ےن مبو

 كم هب اد هد ءسا یدرب و رارق تدل | هرحاس كن و هت دلوا نب

 فالو نوعا .داموب اما نوت اک شراره نالوا هلهحوو

 تأیهندنکیدروکب بشت يکيا لاص کسا یر كرلنا .ددرکربهلبامجب
 هراس رک دنن و ه:غ؛دلوایچیوز e اضحا الکو
 راب داب ارب دن یمغلتهلو ا قار >ا اناا ازا و تولب ر و رارف هل دنا وب

 نالوا نک رغ ا بولوا لوه# ی رب یو قد رفت هلی وب كالم

 رک ردقوش كر هغ الود یرارقو از ییلدلوا شعر و له هر هدام

 «دمرزوا ندنکدروک بساتم یمغلتفلوا دیعتو درط ند اركز 2

 هلےسا اسك ا رد سلا کسو یکسا قرهب رافرح دست 4 سلا نائل

 یلاحوم ر  رابدقار وراشط ندنسوبف یر وس كنهدابیر که دنب

 1 هف دص كناهاوخرخ صایعا ضعب ندنآتج مهد رب

 مدلکردق هیارو 4 ار دیا شاعت هل هلا كجد و و ما یییدلو 9 شعر و

 «دزکلاوس نالوا اکب لوا ندنوب  ردوب شد سب مدنفا هتشیا
 تویلوا هجاص مردبا نط اما یدلک یک «جاصرلب اوج مکیدرب و هرس

 مح ولد * سردرا قیدصت هد رس یدعش یم؛دلوا :یلعحو یللععمب

 بولوا رام ندنلاحوش كناهيلا یوم اش ناوضر یدلیا مالک
 كيعاردکو فسا مس مدنقا ندنغ؛دیحا قرهلوا هجراب دحراب یک رو

 رهدلا اتا اذا ردیسهحرد تاهذ قئرا رککلرسلابقاوب رس

 تیکناکسرهدرکا ارسع یرتامویو ارمسب یرت امویف هتبکن اموی
 هرس نوکر هکردوب لاح لرهد هکلب هسي اردا تباصا هلا تنو

 یالب بادرک هقرغ قد رغ یز نسو ردنا قالم هرسع نوکر و

 فر ةا بوتوط ندزکیلا هدسنیفبكپ زکلابقا ندبا تقشمو تن
 نراهم كلوب زس قح ردقوب مههش هدنفجء:رافر> هلاح تداعسو
 بواوایسنم هلکن ود هکعهد | لفن هراکحر نوجا تاتا ینغیدلوا نفع

 یدید نیس.دیا موو موم هازا



  ¥ Oراهنو ا ۳۹

  #۴٭ یسهیاکح كناشرواقر زو
 (دنوادوف) هدنتکلع ( یناقرا ) هکر ید بو دنا اد ۾ 4.اکح هاش ناوضر

 هلا یوهر زو یدیاراو ر زور ندتناطفلهاو تیاردباصصا هدنمان

 كنهنروق ولطرب هرزوا كا مامصسا ورک هماج نوکر هدرانوک

 هساصت نکدا رراغبح یتاخ نالوا هدنفمرب «دلاح يتدرونوا هدنشاب

 هنرعف كل وصر وک ذم مناخ یدشود هما كن هنروق ءارصق

 هنعوفو سا ول ندتعددر و هلط ہں یس ك وص س a اب هدر ج هاب

 یساضتدا یس ا تدحو 5 طرف اس و دف وب هسا ید 5 هدنرح

 نی زراکتمدخ هلردا لالدتسا بّتعرد ندنوب نکج هلک هیلبرب هتشاب
 اعف رس كلا وماو اا تعد ناسنلوب ۱ .دوحوم هدا وو بو وربعاح

 لنسودتک هل ارا لو ا افتحا هدار واو لفن هلحرب رکید بواد اب ردلاق

 هغانوف یرلفاثشوا a دند رط کالم ید

 رواد E E ندعا لفن نس هلج كنس اشا اهد تودیک

 یر نالوا ر ماد هتسلوا فقولو سح رب زو بوصاب یتغانوف لر هلک
 قر هثلوا تار اراغو بصغ ید هيدا تم یایشا نالوا هدفانوفو هئارا

 مازلتسا يبسبح هسنا کھلا ی ومر زو رلیدتا لاصدا هر یر زو

 یالتعوندناک دن یاقدصا N یسهصجرب ردنا

 کن رلب د رفد کلم ی هیعتسم و هتسح راوطا كلود ندنعدلو اند مات

 تادوع ما ۲ را م یی هرز هنفوط هلن لدسح

 هاحوب ییورابکب تاشفانم یرلکدلبا | رجا هل اع وردو بذ ڪو

 ںاہحاو ناصصاو رومعم مد هراس هح را دنسهرب قحات ندنکیدبدر 1

 یدبار وئلوا هدير هلا اذا وارد رب نوکر هقرهلو ارو =8 ندهروک
 نوکرب یناح نکا هدکعیا تاقوا را ما هل الالف رپ لاح هلو هتشا
 ییوم هد دساا شعب ادا مكتروتک بویتسدا تند رکع یکیدوس

 ام " یدرصا قالوف هکر بو احر نالوا هدن ود وب كلا

 کی دننس ان وک رب لر د !تععشءتچ ین ۳ كنو یسک هراس

 ااو رهروک د وزد قاط ر ایفخق رهعوط هر نام

 ( یدریو )



 Ke دڳ هاشناوضر ةباکح ۶

 ییدنوتهدنزوکزدنوک هک و یکیدتسا كناج هلا یوم ر زو یدریوب
 داتا ۳۵ را نو تم آخ هسداو | لئات هماعط

 رایدتاراد مبوشود هما كماعطوا لر هش وکود هلل رر هراف یا

لا هرم ]ایم وم فر رزرو | كنو
تا رف د ندلک !بوکح ق

دنتحیعوقو كنوب دل
 ۹ ۱ ه

 ۱, صالخ ندهیلب نی داوا راتف رک هدفغج هج كابو یغیدلوارخ

 2 هن راقاشوا نامه ندنکب دما ناعذاو كرد ع اوا ۰
 هن نع رايش تولوا هد راکقا كا بص ارزو ا هلا هيل یقیلیس ۵ دم ھا

 كم نیوکلوا هوو اف ى0 ؟ربخ نی رلم ر وتک ۰ دن غاب وق

 ههیلا یموم هلن ابلح 2 ر وضح بو راع ح ندسح یاش ر واق ردوا

 نانلوب هدکهبا ع كئسو مدالک | یعیدلوا هانک و م رعب ااطخ

 یدعش مداع نالوا هدنعح كنسو مدتنافاد ید یی راتعشد

 یدتا بص ر زو را رکن یهبلا ی اومبولد ردهدان زاهد نم کا

 یفداوارابد الدسمكنلا,هندنسماتاه وص یعاخ لر زو مدنفاهتشدا

 هلا هبا زا 1 ادک ز وسانوک كب ی ۳ دا وز رآ اکا تدءردفونو

 ندنکیدم كب دل س هد را هشورد مداح یدروک

 روعط اتفصح كردلا دود ساوا لا۔وا لدسم ی رابدا اک

 برج ران و هکنوسلوا رکعولعمو ردتیفکرب تفد نااشیسشنا

 بوغا یکشت ند کت د وش هد زس قرا . ردرایش نالوا
 ندلامد لاح ول هک ریا ءا ناکسهر و لپس هک و دن کک

 د نو ردنیش تدم یکفحهلوا تحازتسا نیش هشوک نوایئروف

 بوید مەدنس هاشم اجو وا كن هرابههرب یک رس نیع
 لفن هالا یوم ا وحان الڪ هثشأت و a اےک كوا

 جک هدنرزوا تا رب ور ندهئوا نعاردنا نت یه رد

 ارل وب نیکز ربد ۳ هداح ییادلوا ن اشار یشاب یسواو یرب كمدا

 یسهکلم هیت کیا ردنارر اند هلتود ید رلنوب هلتهح ییدک نر ۳

 ۳ الصا ا یدلبا هعص ر كرد ردناد وب جوز ےب هلا



Ktهک راهنو راملا فلا ‡#  

 هدک دلک هلح وي ند هاکح هاد دید یدنارون روک هدفوخ تلاحرب

 ۱ : یدلبا توکس ندنغددلوا ماشقا

 4 نوک یجنکیا ییرکب ¥

 روک ذم هاش ناوضر ا هکلم هنت هکر بد بودا عورش هب هناکح هی اد

 تاغ هرزوا قعوطو ًایقعت یون نکیاراقاب هلرمح لاک ندنسهقرا كوان

 هد هجردر هن ولنا نک یکلوا طعف یدکاهد واتار هلتع سر

 نتوباپلا یوم ة کلم یدیا نوا زبیعو قرف الصا هکیدیا کی
 یدربفاب هلا دناب زاوا هتب ويد ردوب مجوز مب هتشیا هلبسمروک ید
 روک ذم یدمروک یرلنوب ندنکید هلتعرس هدان ز یراونش هد هسیا

 هکلمو بولک تربح ندنس همات تهماشم نالوا هن رب ر كن راوس ییا

 ندهرا یدید رد تشمرلنوب نتعک كمتشذک رس مب اهیلا یوم

 رلیکلواوبندنک,دنروک د یراوس رب قرهلوا یجوا ند همک قوج
 یدلک هتنرلتاب یک کدروک یرلنوب هلتهج یدک هلا در دش مس ردق

 رب زوو یدنا ارت یر هروک ییاپاا یوم کلام

 ردارکشن هشغیدلو لاسو عاص هل و ییاهبلا یوم شعا ىلع

 یدلوب کیدا نک هسوڪم نشد ناب وق هلاح و هلبا رس یزس
 نالوا شهرک هنتدیهیدنک هلا رع هن یدعش نودنآ لتف هلبلا تالمو

 «درخآ تفو هزس لاح وب روبدنا بیقعت هرزوا ثسمک ینوعلمرپ
 تفورویشالفازوا ندارو ےک دنیک کلم هکنوح مردنآ هباکح

 رار نکلوا راوس ءرلتا هدرزس كروب ردکرک كمك بويا عیاض
 هدزسو نکیمروب هدوپس یهکلم مدنفارخ هاش ناوضر هاد ممدیک

5 

 . هیاروب بواوب یکلم بو دیکرکه دنب نکلاب زك روتوا هدکلرپ هداروب
 هلوب یکیدسنک كکلم قرلواراوس هنسا نامه كرهد مهروتک

 كنو لع ر زو هرکص ندکدتک هاش ناوضر یدلیا تعرع ًاهجوتم
 ناب یفیدلوا هاش ناوضر یکلم نیح ید هکلمو لاوس یتفدلوا ےک

 دیارسو ندنلاس كنهرحاس ندیلع رپ زو کلم  یدتیا بت هجا
 هسهالک هبلا یموم ندئکیدتا احر یتسعا هلاکح كناثداح نالوبعوفو

 ( بوالثاب )

0 



 AY چ اش ناوض اکح ےل

 نرک هرکتنیه زس هلهجو یتددلو !زکمولعم تیقیک هتشیا بونالشاب

 هغد داوا یهجوز هعیمح كکلم هرزوا یرارف كنالکو تيه هراهم
 هدکنک هلا 139 نس> هرکصندقدلوا دنعیتو درطرس قر هناوا مکح

 حرفتلا لجال كالم هرصق ن اک هدهفاسم لبم جاقرب ندتخش یاب نکیا

 هداروا  یدباشتک قردلايخدیرکه دن و هدکل رب هلبا اهیلایموم
 کلا بودا تب یی چ هراکش كلم حابصوب عد هداتنا نتعاقآ
 هدهار یاشنا نکا هرزوا تع رع هراکشقرهلا مادخ هدرب و یکه دن

 هب ورک هلبا ناي یتغیدلوا شعونوا کج هیلی وس یش رب هن هجوز كلم
 ار هما انشا ندنا تلم بودک هدکلرب ید یدتباتدوع
 كرمرکسصق نورد یسودسنک هلا هدارا ی ماعا راظتنا هداروا مزب

 بورک هه لسه اد كن هروب نع راک” نداروا ندنفیدلوانابدرترب یلزکو
 مدآ ر رک هکلم قبط ناسا رو نا رع یک قالبح ۰ رکص ندن دم زارب

 یدلوا ه هرس مدنفا هل نط تالم هقق>ید رکهدنب بوقیج
 باوحمره هرکه دن هددسیا مدلیا لاوس وید ردن رکلاح وب زمو
 رڪ دن . یدلشاب هفجچاق قرفلوا راوس هبسا نامه بوبمرو
 هتبلا ى دارعوا هب هاب رپ تالع ابلاغ یقر هلق هدنربح دشیا وب ید
 هل دصف تام ک ندنس هفرا لر هد ردراو بیس رب هدنول

 یدلک ادص ر ندسمهفراوبد هک, نب ىلع ر زو نکا رەس دعا

 یعاقو رویلسسندنسوبق كبار كم هکمدقاب بونود ید زکه دنب
 تاق رپ اکب یک مکیدروک هل وب ینوب  رویتوط دلا قترەلوا یلناق
 لاوس یشد)وا ةن كاح و و مدشاش لرهک تشهداهد

 دیعبتو درط نس هكلم نامان نالوا مهحوز ةفيةح مب . هدمکیدلیا
 هلبنط معیعح جوز ی ہراس نالوا شمرک هنتذره كناملا یوم هلا

 "هراص قرەلوا فقلو ىدع“ ههدام تقیهح كدا شعا فیقوت

 بورک همنیهولکش منبو . مدلیا مادعاو لتق هللا یدنک ییهنوعلم

 یدصش مروحاق یرحافو رحاس رکید نالو هدنناب كەس وم

 روت لاک كره بد مکجهدبا ماقتا ذخا هلیماع بودیا لتف سدا ینوب

i 



Aدج راهنو راهنلافلا  

 د هنس هفرا قرهلوا راوس هنتا كمادخ نالوا درعا هلسصع و

 رب زو واد مدلک تسار هد ارو س یکن ا از دیک بیعت یرلنا درکه دن و

 یدلبا مالک ےتخ ىلع

 یا ہکش ماد ا هدب ولک تسار هد راکش هسا هاش ناوضر كم

 كموفم ید یکلم هبت یک یکیدتسا بیعت کک یتددلوا راتفرک

 راصم یکلم هت هلا یوم  یدیاردیک نیکرید ,لوط ندنسهقرا

 عارب بوسشینب معالا تبان هرکص ندقدل فوق قوچ كب یروب نم
 وکلا ننکیدلوا مود مهد هسا یدروشود یناضا ندنآ قرهروا

 قمردلاق نداد شیدولا ثول دوحو ۲ ا هلتهح ییدنلهراب

 نوش و ادج ندندسح یشاب كرنا یعاشا ندنا نامه هلیدصو

 زای يوقع موفرم رحاس نکيا هرزوا كاا او وح نوت
 ندنابقرب هل ویو یغیدلوا مک كنسودنک ید كالم ندنکیدتا

 رلد وس نکند رک ندیبس هن ا یک و ینکیدک لصل هته ۳ کد

 ندمولوا هسلارر و باوج هج رغوط 4 هلج كل رااوس یکحهد او هسا

 لستق هسیا ردا ناکنرا قالخ هد ویلیوس یرغوهو دازآ

 یتعالک هلج موق رم هننرزوا كلوب یدتا داراو ناس یکحهلبا
 ه مته لصا هرزوا عا نیمأت یرسمدنفا هتشدا بودا لوټ

 نالوا هدنفمرپ لر هد مدا هد افا هرس وام م دیک

 ءاردبا لوح هشروص مدآراسیتخارب رظنلا هب رک تورا یعاخ
 وب ندهباکسح هباد یدد ردول مداد تعاحو م دیلصا تایه منو

 هل سهروک یتفیدلوا ناناع ېک یسهرهج كرابتخا لیل د اوس «دک دلک هل
 یدلیا توکس

 ۷ نوت وا ییرکب

 هلبارغتسا تاحربو ناشب رب ییهذو لفع ندراناعوقو وغ كنکلم هبت
 لب یسلیا لقن مدقا نآ رب یسهباکح موق رم ندنفدلاق نارمح

 لردبا عورش هلابلا یفام راسهظاو لاح "دافا موق عرب ندنکیدلیا
 منو عو دن كن و ندنرارجات فی شما رک مدنفا هکربد

ORD ۱ 

 مم و



 A1 وڳ هاشناوضردراکح

 هلت راج قوحر بولوا هدلاک ییبط تسح كمردب  ردلمقم ما

 ندسنکدمهکب نع طو صرخ هداح ینددلوا کلام هناوارف لام رار
 حالا تبقاع قر هغارغوا هلا دوقلو لاوما راخدا ندفرطرب هنن

 ندنکدلبا افخا الا تع ینیدسج دقنو الماینلامآ هنن رخ لجا تسد
 كردنا 1۳ اک نەر د لاوما ںواوتروق ندراخدا هشالت یالتا

 ترجطو ترورض هل وا هدسنایح لاح كدردب هسیازکهدنن  یدتک

 کلام هبهمشک لاومازاک هباسح هل وب ندمکیدت | تاقوا را ما هلا

 هلنهح مکیدلبا نط ایت و بوردن ووا یباوع کر مغیدلوا

 وارد قسلعتم هنایقوذو راضحا یرلیش نالوار اد هسوه یاوه نامه

 مدیا رروک تقو هلتروصوب كردبا رارصا سفن هدارجا ینایلعف وارد

 پونا هلیقشع شنآ كنه وع ر هروهش هلرمان زاولد هلیصوصخ
 یقوتفم اهد یشک جاقرب هش ندن كنهرو س ندمغب دشلوط

 قعار و كمردوس یعدنک هنهرو نیهدانز ندهرلیفروش ندنعبدنلوت

 عو رب نوک رهو فالتاو فرصلأم قو ك هن روغوا هل راکفا
 ره مدیا رواوا تافتلا لت ان كرد ارطاخ السا هلیع دقت هده

 بويل وا یک مع : رانا هدرا هسا یدارحاص نولیک ود هدمرلیفر ردقت

 نی | کرج هنالقاع قر هناروط هرو ا ا و

 هلتهح وب ندخدااق یشرب هدجوا هدلا ك ار هنکوت م I منب لوا

 عنطق ه-ع لاح همهم بوبلاق منیحو راستعا قثرا 1

 نوکحر هلمجو مدانعم هن بوشود هءورد یسوقروق رد | تقلا

 هلساعرو تمرح قباسلا یف اک یزک هدنن  مدنک هتناكنهروب نه
 فسیطات ها ایام یا اده ب ننس هل و ندنوب ردنا لوق

 نیتص كس وي هدا نط یمکجدن ا تقلا علو ق ندنکح هیههدسا

 رکید ه٤ روغا 7 قتلام هګالوا نساربز همروک دن رطاخ اتو

 كن لب کن نیکیتا انفاو فرص لوا ندنس هلج كلرلنوس ن

 نارفک ينبو رولوا قاک لیلد وب هتشا هنغیدلوا هدا ز ندرلنا

 تادا نغددلوا لاک رب كمت اکسو یدل داوا ندر هسک قا ته

(۱۴) 



 رک رانو راهنلآفلا # ۹

 یدد مکچددیا مسعت ل هل ون ندو یاناده 1 :رلک یاب ۱ کی

 لاونمو هقيفطا ف كردنارکشت ناس یخدزکهدن هن رزوا كنوب
 .ندنغددلوا یداععا هلیسهداد ز کیو تودنا ترفلا هلسودنک هرزوا

 ەچاق  یدنازعان هد دمشناد هزک هدنب هسلوا قحهان هک هنره

 هک دتا زواج نس كن هرو نم قآرآ هرکص ندقدقافبوشود هلتروص وب
 هرکص ندنرو ص اهد هنس جاقرب تاپ كردنا صصاتت جد یاشع

 هلیسهداب زینب قارابتخاوبلیقءایاطخ هرکه دخ هروب نم نوکرب هدرانوک
 . یعورد هلسعو لاواردرپ نوک ره هسیا ىتراقح رد كلاعو نورح

 مردن آ حجر هدا ز اهد یکلوا هغماش هلل وب ندنکیدتا نوڪ

 ندنعیدلوا رکراک هد هسیا مدرب و لست یلبخ ر اباوجزک هدنب ندنکیدید
 رک هروب نمردراو هرحاس رب هل یمات (راد ) هدناوح ( ناراف )

 یتفجاوب ینآ بودیک ندنفیدل وا هردان یلاثماو هرهام تیاغ هدنتایلع
 یرهراوآ قاطرب یک یکلوا بورک هاتنره جک هنر هلرس هطاو رو
 یدلب وس نغجههرا ندهرول نم هرحاس یتسهراح كنسعا دن هنفاز

 ردبا لوبق هد هنتفافر رک  هلبا بی وصت ار وب كزاولد هدززک هد
 یمکج هدرکح رار هدش ا

 لر ەروک یتٹلرضاح لوب بقع رد بواوا نونم هبت م یروشآ

 یا وا ناور هلو قرهلا هده یییخرپ هب هروب ن هرحاسو
 هداوج اهد نوک یکیاو لصاو هلوچ روکذ م هرکصن دکد تک نوکچاقرب
 تغاطلوا كنءراه" بوزسوک غ اطرب ندقازوازاونلد قر هلوا لحار

 1 هدمک دتا ناب

 تقوزاریو ی دلیوس یزکج هریک هغاط لواو ییفیدلوا هدنرزوا
  قیعومساوتباغهداروا قدلوالصاوهنکنا كغاطلوا كر درکاھد

 د.تنوردو كدروک ینیراک دلبا ج ورع یرغوط هیاع هلا زادص
 تال لوس را بولوا شار دتلو سا هل رس اص لیدئفرپ هدر دواب

 ( «دنرزوا )
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 تالءهنمو ل لعنمر لو نوتلا ید « دنکواو بور وتوا هزوگنر هدا

 ی دیا راو هرج رب یلوط هلبا قاربط یتوردو شلباب ندشوک «دنرزوآ
 یر ازالو E كرر , هدنشاب كتهر ی وب وا هرول مه زو

 هدننورد هرکی هل سموقوا كنەرو نم 0 ییددلواشنآ ةا نوک نط

 یهدلواوب هراکمو هراس رمل دارا یلصاح یدیاران اق قا طنالوا

 د ظر توراو هنکو ا ل ه زول نح دت رغوط 3 دکیدتا نعرو مرج

 عاونازاونلد یر هده ید رووک هرکصادارحا ۵ ريطود تادآ

 جا هتحا دریا هرس هاو دزاسا 9 هرو نر كلا مدعت هل درس راذتعا

 ندنعد دلو مول عم هد دز كم هرا عم هسلا یی ول طعم یعددلوا حاتح هلن

 ند هباکح هاد یدلبا ناس ییکحهیعا سم تحاح ههدافارارکت

 یدتا تیس ندنغب هلوا ماشا هدک دلک هباروت

 چ نوک ی درد یرک 3

 هزوغ هل از اغا هدأ دام ا مود رح کرد تودنا عورش هر هباکح هاد

 رارکت ی کیدا م: اعقاو هح دیشلا یرامالکو ندا را هلخ ه رول

 هب هراغم حراخ قر هلا هششيا هتملا بود نعا باا كلیوس اکی

 نوتلا رر هن رلنوزد هلا عضو هر یر هشیش هرول رح هرحاس قدمرح

 روک ذع هدتا و انا یدلغاد دعموفوا قر ۰ هوا اکو بولو مناخ

 E بوقرج نامد هراقر ندنرکیدو شنا ندنرپ كره شش
 روکر هاشم هنسادلروک لوک هداوهوحر رده کک د وعص

 ۳۳ هما یرلمآأخ هر ؟دصل دقدلوا دنع ز ار تولک هروهط

 ی تک دا ورا كس زا ولد فقر هواط شر كرا وتاد ىس ر

 نس هحردعت یا دلوا هدنعمر ماخ وب ا دلوار دما وصح

 هرکصو نیسررک هنده لوا هد ارم ا یمرک هنت كنه وح یننه

 یو 7 RE ES لتعم ۵ داکب قر a5 هع 5 یماح رکید تولود کن

 یدد نیسروا r ا هنتاه الحر

 قرەلرا نونعو ظوظح هل س هداز ندر حلدلوا لئات لاما هلتروصوب
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 1 راهثوراهناا فلا % 8

 تولوا حک یسدصاخ كراتاخوب هد هسیا قدلوا ناور هلوب اهجوتم

 5 هده اری | نامهندنعد دلا: هما ورضى را نت سه اتمالک |

 تاقربزبیک زمکیدلبا ه دها سم یر > گیدربک هلکشنمکیدتسی اا کک هر اهر

 كم HE هد ده اوم هفب یشماش لب الا وب قدلو | رورسم تا

 هل نحو زار هفناط لر هرج هنتفایقك رازوک روهشم لا
 مکیدتسیا هل دصد ك |تقرسءاضعب و كلك ااضءبیخد رک ه دخ و هلوغشم

 هدش رش ماش رلتعو یل )رو , هرزوا كا وتم ول رب مدنا ررک هتنئیه تا

 ِ ندش سم اشندمکیدلبا افزا یکع اتحایس مالا تیاهن بودن اتماقا

 راک هج کا عناء ان كر د ارا ذکو تشکر ابد رابد: هللا تضمئو تکرح

 هدناح یتیدلوا هدنس هرادا تحت كن هکلمرب ےک هسیا هروکذ م تکلم
 ا دلبزب یدیا هدکعا اشنا یم کج روما لع رب زو ناتو اعم اخ

 ۳۳۲۰۱ قاعاز قدالکا یف کادر کند رک ههروک رح
 كف افاحوم یسک و اهلا یوم NF ندنرلفدوا دونسج ندیلع

 نک احر هل ول زاولد هد اند ان هاوف | تی رلک دت اوز زا ید وع

 كفافاحوم نا هكر هل بوصت نیراطخاولتعو ا یوم خد

 ۳۱۰2۸ وبا یوسجکر :بونرگو اقفیدلو اراک 2 ۹

 قرهلوا رورسمو نوش و ۲ کیدردل ۵ اناسوم

 هدمکیدلنا هدافا ییعددلوا میت هزارحاو 11 a هو SE مبو

 شیاععاو تاب =| اش ل كىا اعاحوم ردنا روج” هدان ز ۱ اه د

eملک مد نوهلومح ك اف 0 هلا قیعب  

 در ردتامایو هنهباع كناهلا یوم ] هلا ا

 تموک > رب رسد سااح 2 دععخاق تودنا عاح ییاهیلا یوم

 مرادقرط ےب رلداوا تعس ندرکیاست یلاها هلجو رلیدتا
 داعقا هب هیلاع بصابنم هلا تاقاکم هلتروصر رب ب ررر ره كرلنانلوب

 ( بودیا )



 و ا هاش ناوضردراکح
 لزوک هلسانومک ید ژاوئلد  مدتنارپ رسنو فیطات بودن"

 هنس هلج كنادزو یتغیدلوا مجوز ےن كر یک هتنیه ریظن» هب وب رب

 ندزب لاه هلج دارعرب هلبازاوئلد زب هلهجووب ن دمگیدابا نالسعا"
 ه دعس ولج نیح ك دا هدکعک تونی قرفاوا داداضرو دونشح

 ییاهبلایموم ىلع رب زو نکیاملما كنا لتق یپهروبم هکلم ناتلوپ مفلس

 هکلملرس ندنکیدتارارقلارادیزکتنطلس رقم سو رارف بولا
 كرت هبا میلا یوم هب تموکح ر رسو یزککیدلبا جیوزت ییا میلا یمو»
 قاطرب لماش یرککحهدیا برحنالعا هسیارملوا ارجارانوب و نسوا

 یدلک اکب رکی رلي: هلا تاقیلکت
 هرکی رای یا ردقن ره ًارهاظ یخ هیههدیآ لود یرکناغلکنوش دل تیر

 هل تهجر عج هیملواردتعم ههبراخ هلکزرس هدهسلا مدتا هدافا

 ندزس ردا لرب قنطاس هرکص ندا هراشاس| هدنددص قلو

 كمردتبانارود یتدیکمبالوط رغلدروقوش دتا مع" یا ماقتا
 هریلاهاںونل هتسخ یردلوا دنخاس نوڪ جاقرب رک دن نوجا

 دک وزار هصاخ غا د ناب ےک ا

 رمبهجت و بودبا نظ یدلوا یب ًأستفیفح یلاها هلج ندد رک
 یرلودلوا طاح هدم هزانحتلهد ن رومأموارزو لو هلل روک میخ دو

 تولک هرف زاوتلد هعل وا دیه راد وق هتفدم یب هللا یالا ه دناح

 دکل ےہ هلا عوجر و هل صا ته ندر ریکیاو یدراعیح ی

 هب هبت هج رغوط كر هتک هفرط رج نداروا ر ربو رارق هسشجرع
 ناعا یکم رک هحوژو غافو جز یل كقافاحوم هد اتاوو ا

 صوصخ لوسر یزربخ ضیدنلوال وبق هذلهرادمکح ندنفرط یسیل ها
 ر اضحا هرزوا كعبا قوس هعرزوا ےب ن دننکیدلک هرس هلیس هطساو
 ماتم اق هم رپ كناهبلایموم AT تصحر هرکسع کش دلوا شا

 ینیدلوامولعم نکفیدلوا شّباتبن هکمردنوک ییلع رب زو هزواقلوا
 دمالک هلبسمروک یغیدلوا ماشفا هدر دا هل وب ند هراکح هب اد یک
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 یدربو ماتخ

 ٭ نوک یجشب یبرکی
 یم هرم« كعاراث ذخا مات هک رد هدنلةت لبقم بودنازاغا مالک هیاد

 كنب ر ندنره راج كل هکلم زکه جوز زاوئلد ندرمکبدلبا مرج ینکیدلک
 ار رک هنتروص كن ر ند رک هعبت زس جد رک دن و هنتروص

 ا هجوزو روناب هدارکیغاتب یزس قدلوا لخاد هرکیارس هصگرب
 نامهزاوللد قدلو روفوا نارد هد هطوا ۱

 ها رک دب یدرک ه رکغات كس نورک هنتفاب و دل ک ءحوژ

 هدنسوف كن هطوا ییلدوفوا نا e و رک ههم لکش رب

 رولک هرکنات رس هرکصتدک دنا ل کس یتنارف اهبلا یوم مدروظ

 هدنا لوا رکءدنو یدتیا هک رب بوقروق هلیسمروک یب نکیا
 دل زس تاعوقو نالوا هرکص ندنو مدنفا هتشا مدلوا بئاع
 یی كکيدرک رکتفایف درس نوکو هک رادفوخ رد رقم

 ی رکیدتک هراکش بوق.جندرصق زس حابص وب هک هل, وش مهدیا لقت
 9 هطوا ینیدناب ل زاوئلد كر رک هنیه كناغا شاب یک مکیدروک

 هلیسهروک بید ارویناب هدنغانهدلاحیییدلوا قدا وا یخداهبلا یمومو

 هنر رادار دن یدید لات ار لکه درک هه كکلءبون وص لبقع
 ندنسومفكنابدریل رک نالوا هیئادلواهرکصادتقو زار مدتیالاتثما

 ترم بولک هبضغو تدحیک نککید ر وکی ب كرمک هب هطوایکتاذ

 هسلصت ندلوا ند هدیدش تابرض نالوا هلتر وص و نکیدشیا
 هداروب قب بوشیب هش هدهسا مدنیانظ مدلوئر وف بودا را رف
 خاضف میدلواشقیا باکترا ردق هنآ و مدا هتشا نکی دنوط
 نعت هلق که دب مهد کلا یدمشو مدلی وس هک الب,نسیحابقو
 رکسرد تقم هب هارجا یتازاع وارد ره هدست رخ سو مدآرب شلوا

 کیدعووب رکا ارو و هلباوفع مت دنلوب لقن یم دک س

 یقیداوامدارب قبال هغما ثا هدا ند نکہ دن اتقیغ> هسبا نکیدلوا نایب
 كم وق رم هلا یوم کالم ید تا مالک نخ لر هد مردن یفارنعا

 ( و ) ۱



 5 هک ءاشناوضر ةباکح ا

 یتسافرب یک كنس یرلناسنا هراعب غاطرب هقیقلا یف ًاباوج هنب رامالک وپ
 نوا كعا صالخ ندنرش كرادرک دی راد مم رساخو ناخورحافو

 هدهدعو ن هد اار قمردلاق ندابند راد یدولا ثول دوجو

 یماخ نالوا تلا اکس هارجا یرارمءا وب هکر دق وش ںوا فلخ

 یدد مکچ.دیا تارا نصب یاصلا هلتروص و نس قرلا ندنلا

 لرلنوب نيڪڪز د یلوط هاش ناوضرزالوب رولوب ماستخ رلعالک وب ماع

 رکی کی کیدروک ینو دیلا یوم كلم ندشیدلوا هدکلک هن رزوا
 یتشدلوا مدآرب ندا دا اندا لوما گرو نوع ای

 رظتنم هنسکا ترفت لر دا یصح هلا یوم یتتقد رظن بو الک |

 هلیسمر و مالس توننا ندنآ كر هلک هنناب هاش ناوضر  یدلوا
 هنلا وسنالوا عهاوكکلم دهید مرد آربشت هلربخ لزوک رب یزس مدنفا
 یوم نک ه سا ردنا دا مو ردهدنایح زکه جوز یس هکلم لر ولنامات

 هلیسهداب ز كلم ندشیا ون هدنکیدیدسرولب هروک نوک وب ییاپلا

 دهاش ناوضر هلرکشت هیراب بانج نامه قرهلوا ظوظحتو رورسم

 نک ریدلیب اکب یزکغی دلوا ےک ہدزس کس شاوا ہاکا ہتش ذکی س ےب زس
 تقو یمْشذکر س مدآ ینجارب مدنفا ید ءاش ناوضر . یدید

 هب هکلم یزکهدنب معلاطو تخم هک ردقوش . مردبا ناب هرس هدرخآ

 یلعریزوو یهیلب نالک هنشاب اهیلا یوم ندنکیدردتا فداصت
 ناسیو لسقن لصفر لس نالک کس ما بصوپ ید
 رردهدکلو هدنعاسوب اهیلا یموم هللا هلا یوم ر زوو .. رایدلبا

 وش هدنکیدد مدلک ه هروتوک هلح یی دنلوب كلرلنآ یزمس که دنن 3

 بععرد بولوا بج وم یسدنونم اهدناق رب تكهماا یوم كلم تیفیک
 هاش ناوضر بوقارب هداروا یراستخاو قرملا یماخ ندنلا كراشخا

 وب هاد زلیدلبا تدوع هنناب كنهکلم هلا راوس هرایسا هدکلرپ هللا

 یدلبا توکس بوروک یتغیدلوا ماشقا هدک دلک هل

 % نوک یت 1 یبرکب ¥
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 عاوئاو هانکو مرجب رثیداوا لصاو هل یندداوا كنهکلم هلا لع
 .یسذعواطمهحوز شعلوا دعو درط ندنارس هللا فافعساو تراقح

 ناه قرهلوا هراب هراب ینورد یک یکیدروک هدیناشنرپ لاح رب هلب و

 یوم یدتا بلط یی وفع هلترذعم ضرع قر هیلاجوق بوشوق
 هدلاح کید منل بویلوا یر ًادصق یوقو كشبا و یخداهبلا
 اه بوانیلوتروق هدنفرظ تدم زآ ندهیلبرب هب وب ندنکدتا روهظ

 نالوا ا نقب هرو وشو ینسغاو کشت هتخبدلوا سیم تاقالم
 یتسماعلا هلاق یش ر داب وب ندننجهریدتونوا الا نالب روک تلصاوم

 لصت یشداوا ی ةجوز ةقيفح كنهر 7 م "هرحاف "هرحاسو

 هاله  یدلا زاس ن ندا یوم كالم ییسءا لعن ی نک دلی دبالک |

 رب زوزک هدنب تودنا اد همالک هدننعص ناب لاشعوقو ها یچوم

 CEE تقو عا تدوع هرو «دسلدعبح هراکش هلا لع

 یکم کدروک یاحوب رودناب هلبا مدآ رپ هکلم هدمغیدراو هتسمرت اد

 کا و ر ۵ کج یاد ناسه نودیا البتسا بصع : تدح یدوجو

 مدا لوا بود رو هن رارزوا هلبدصو كمردلوا ندرب سا كتا

 E اوف ییوص رح یدحاق بواعروف ندما لصد

 هغانا اهلا یوم هدمکندلبا دارم كدروت نشا كن هکلم الوا هرزوا
 اس اا هتساحر كنو هد هسلا یدلبا ماحرتسا ب وفع نوا

 ىلا كردبا فداصت هنیلا نالوا یعاخ هدمغيدروا یبجاق لر دی ا مس

 بولو |همذتم ی هل كز املا یوم «دنآ لوا یدشود هر بوایسک

 كرس فا بورک هنتروص هزوجع رب نیکر چ هلتناغ كر دیک یکللزوک
 یدجشورد«اخ نشود هر وغ نالوا تلا ورک تاله کنیز

 هزکته ایف رس هلیس هصاخ كعاخ ربرکید ید مدا ندیارارف نداروب

 هوسعلم هک ولاح  یدد كرو وقع یب مدنفا ناما . ردشرک
 نام اناتفرک ۳ لاحو كهانکو مرحب و تفع لهار یک كرم

 هلغلو الا نوعا ب قمالا ندنا یرکهاقتنا لس ندنغب دلوا ببس

 دو جو بورا ندنس هسوص* دسج بوسک ینشاب كنهروب نم نامه

 ( تخ )



 ۲ ٠ 4 هاشناوضرداکح
 رکید نالوا شما رارف  مدردلاق ندلاع ة صرع ییّدولا تئاخ

 مکجهدبا لتف لو هشیل تودنا بیععت هرزوآ یمامرحاق ید ییوعلم ۱

 هج رغوط غد داوا لصت تیفنک مهسا ردیاوفع یتسودنکر ک | هداننا

 ندگیدت ادعو ییبوضعهدرک هد ندنکیدلب وس ینکجهدا هدافاو ناس

 و یبعر زو رارکتبودیدنالک | فارطالابیلاح عوقو هرون 8 |
 تودنا هباکح لیصفتررب ییارجام یک لق كموف م ههاش ناوضر و

 كو رایدلاق لرد ا بحل ندر ىسەج كرەەلكد ید رلنوب

 نالک هرُشاب مزب هتشیا ًاباطخ ههاش ناوضر هيلا یعوم كلم هنرزوا
 یسو یلوبا هد 'رمقح ید كرکتاذ هنشبا وبرد هلب وب لامك الف لاح
 نایب یمتبح نالوا هزسو مردبارکشت هلسهداز ندنغیدلوا یتربغو
 متا غیرد ینا رک هسیارروی بلط هک هنره هدیاب وب نوچما تابئاو
 کفلدروب تاطخ ارس وش مدنقا املا یوم کلم هنن رزوایسعد

 تولوا ںوعک هبلا یوم كلم هلیسعد ردهاش ناوضر یکلم نیح تاد

 ۳1 و هتم .رحو نادآ نالوا قب يارا

 2 هلا تع رع هش ارس كکلم را یس هلجج

 رانوک جاقرپ هل |مارتحاو مقوتو مارک او تارع قوجرب هداروا یهاش
 .تصخر لاصعسا اش ناو-ضر هيلا یموم هرکص ندک دنا راسم

 یدلبا تعارع یاب كب رح هنکلام ودنکب وشلعادو هلا

 یتموکحرقم كردبا لزاتم یط هلتکرح نداروا هلتروص وب هبلا یموم
 هنسح یرب زو هرکص ندکدتبا تلصاوم هثیارس بولک هبهدلب نالوا
 خد نسم  یدنیا لق یتبرلاح نالوب عوقو كنس هجوز هلیکلم هبت

 یروک ذم صوصخ ءده سیا یدلوارم هلسهدابز ندناعوقووش .

 كناتسرهش كردبا ناستاو درس تالك ىلخ ر ريما میاصد هلیدسا

 كلم  یدننابارتشا هکلم ینغیدلوا هرحاس رب یک زاونلد نع ید

 بو وا لئاز قشعكناتسرهش هک هراج هناما یدتیا قیدصت یاحو

)0( 



  ¥ ANراهنو راهلافلا 4

 رواوا نونح كردبا راکفا یناوا لئان هنلضو مدره ایدی 

 نوگڪ رب هدرانوک نکیا هدکمروک تقو هلبا لاحوب هيلا یوم ئالم
 هلهجو ءدع داتعم هکویااحرلیدروتوک ب ولا راب رپ یتسو دنک ندنارس
 هتلکلءهدن لک دلک بارس هرزوا كمروک یکلع نیلحابص تلود ناکرا
 هژاح وب بولوا رب یبهلج ندنرافدالک | نغیدلوا | باغ هصک لوا

 ,نزرح لاج رب هل وب یّسات ندنرلکدوس داب ز هد هسا رلبدمهرب و درب

 فست را-هظا انوک رر یرررب ره ندنراقدلوا ردکم ندنعوقو كل
 و قرا تولوا مومتم هداز ندنسه هدا نسر زو كردبا ماو

 مش هللا ردشتک بودنارابنخا یتحایسرپ هن ندنراقدمهلوب «راج
 كکلمو كماهروتكه تكس رب هتلود روما بوعلاق نداروا لره درولک

 .هیرعم ملاصم لر دیک نبرلتب روم ام لح یس هلجهرزوا كمامری دل نغلقوب
 هشسلا ییویغ كهاش ناوضر رایدلوا لوغشم هلبا هیعر روماو

 : قالم هلبس هوبحم یکیدلیا هباذا نی دوجو هدنعشع نوناک
 رب سم سلاج هلس اخ كنسيلاها ناتس رهش هک هل بوش بولوا

 شیابآ لئاسوو بابساو هکلملاوحا "هرادا قرهلوا تموکح
 روماو بوس ا بسک ةسکلم یکی رک ه دنشعو هب وسن یب هیعرو هعبت

 ی وبج « هرکص ننددب ود هثثلوب هرزوآ ی هاوخ دوراکفا ود نک قلود

 هلیقارتف انا یلکوکو . لوغشم م كهاشناوضر نالوا

 التسا نيد وجو كناتسرهش قشع شنا تیکب تیکو یدبا لولم
 راک فا یکمروت؟ هنارس یھاش ناوضر ندنکیدم هدأ لمح كردبا

 "یرب یدت ارومأم یږرپ هرزوا كمر وک یھیا یوم ن دنکب دتا
 هب ارس كهاش ناوضر یرغوط ینر هلو ا باغ هدنآ لوا هسنا روک ذم

 دن روض > كن اتسرهش هدنآرب بولا ن دنعا یهاش نا وضر ب ودیک

 یس هب وب قر هلوا یربغ كاومأم هل و ۲ یوم كلم ید روتک
 یس هراوآو ن ونجم وربندن وک نالوا یرلتق رافم ندنزرپرپ هلیسسمروک
 هدهاشه یشر ندنرلا كنس هوب قر هش هلوط ییاراهک و تشد بولوآ
 كردیا ديما مطق ن دقلوا لان هنفرش تاقالم اهدرب قئراوینکیدءهدبا

o 



 I هک هاشناوضر هباکح #

 هدافآ 4 اهبلا موم ینغب دلاق قرهلو | لابلا نوزحتو لاخلا سوم لب وا١
 یکی کیدتشیا یرامالکوب ندنوبع ناسذن تفآ ناتسرهش  یبتا

 رأت ن الوا هراددا نب كتي هل وهو م دفا هل بازانو هوش كب

 بویلوا یراط هتکسرپ ندتب وسیغ همافوو قدصمزپ و نمهلوا هجری رپ
 ناوضر بودبا تافتلا یخ رب كر هد . زر روط هرزوا نمدهع هن
 ندنتدش یازفا ما لردبا ناب یتس افوو تفادص كنسودنک ید هاش.

 بولک هتسرب ینوکر هو نوکر یس هقیفدرره یرلو" ر یو لاحهتسخ
 قر هلاق هدنرمسح یا ردهلب واو هدافا یتکیدلتب یتکیدش !تاقوارا ما لصف#
 J HN هتغد دلوا لئان هت اقالم تمل وب نکا وج هراح هصاا ج

 مدق تباث هب وب « دنرزوا یدعو كهبلا وم ید ناتس رهش یدلبا

 ینیکحهدبالوبق هکلجوز بولوا رورمسم هلت ان هنکیدعت | لامیبخت قرهلوا
 یدلبانوکس ند غد دلو اما شف! هدک دلک هلع وب ند هباکحهب اد. ید ادعور

 ٭ نوک یعیئدب رکی ٭

 یس هب وب هاش ناوضر هيلا یموم هکر د ب ودا ع ورش هعالک هباد
 قر هلوارکشنم هلیس هدانز یک یکیدتشیا یدعووب ندناتس رمش نالوا
 ندنندوموبح و ادندنکدشاداهتشا بسک اه تاق یس هیلصا تب

 هلا یجدناتسرهش  یدلبا قایمودهع غج هیچ وراشط ام رذ
 ییلاها ٌهفاک ردا لیکشت ناوید كو رب هل راضجا یتسارزوو الکو

 دکمر دی ا باسطخ هک هلچكحوکو لوس یلاها يا هللا بلج هیاروا

 بصن رادنکح هزکودنک كردبا لوبق برس هرکصندنتافو كلمردب جم |
 خذ ن هرکدساءاسق» دایقناو تعاطا هو مارب رهو زکیدنشا

 ییولعع رک هلجج یدعت هد هسا مدشا لوق ینارادم> هلتروص لوا
 ماعز هللا سالجا هشجوز رپ سم نی یهاش ناوضر کت وسسلوا
 ههبلا یعوم هلب وب ندنوب  مکجەدنا لس هنب رادتقا دن كلا یکلم

 ناوضر بود مردبا ناییهزس یرکمام رادمکح هرکو دنک ردا تعرب
 هد هسا ندرشدیا تا ردعن ره هيلا یوم یشا هیصوت ه یل ھا یهاش
 هدتعو اطم مدع هن راو ندنغددلو ا یرلبک هداز 4اتس رهس كالاها
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 دل رادمک>ینر هرافیح هناعسآ Do یس هزاوآ ةعاطو اعم فر هبل وب

 هنس هط|ناتسرهش هلهجوو ءاش ناوضررابدتناتعم یس هلج هللا لوبق

 هلیسعسل ,كمدآ یب هل ارلب رب هد هسيا شع ابرقت ید ققو دعو شفلوا

 تکرح هلستاداعو لوصا كلراناویسقک , هت رنا كراب رپ مدآ یب هدلاحره

 قایمو دهعرب هلا هاش ناوضر ناتس رهش هلتهج یکجهاک مزال یسعا
 مدع هجمرذ اکا هلا لوبق ییلکت یکهداو ناب ههاش ناوضر یتسعا

 یتفیلکترره هنا هاش ناوضر یدلبا نابع نع املوب هدلاثتما

 نوسلواوبالرکم هسیاراتوط هنرهورلشبا هنره نب ید اهیلایموم هرزوا
 رايش ميدپاورکعا نیس بوی | جیب الصارس نوسلوا رک

 ینیلکن وبر د و فیلکن کج دباس منب هتشیار دمز الرکماع ال اوس یشرب ندنبیس
 هدک یکن هنا داعم هرکص زکه سرد, الوکن نادنوبهرخ الاهد و دالوف

 لت یتفیلکت كناهبلایموم ید هاش ناوضر یدیدرولوا مع هنانف یلاح

 مدنا وم هسا راس شا هن ره هدرکح ههحاوم ا هتشلا

 كنا ا ةلطم هد هلا رون روک فیزتو محبت ناباشتاکرحو لاعفا

 كرکناذ طقف رد یلةحرلش ناشروکنستحو ردراو یبسرپ
 هسدارواوا هل وب رکا ردبا باججا نکمامروص ینیبسس بودب نیست
 هش رزوا كنو یدد ردنکع ملغم شو بولو هدكلر تاما لا

 هللا ندنغيدلوب ماحد یاکرادت نوکود هدیرو ص نوک>اقرب

 بیئرت ناوبدرب ترابع ندهبرکسع نانطباضواماو ارزو الکو
 الا یوم هنن رزوا رس بولبروقرپ رسرپ عونصم ندنوتلا قرهنلوا
 یراتداعو نیبآ هدنعا هرضاح تيه ردا سواج هاش ناوضر هلا

 تولک هرضاح یالکو هغ اک هرکصتدقدئلوا ارحا حاکنو دعع هر زوا

 هاشناوضر هراعب قر هلوا ارجا فافز ما کار ارابدتنا تراک

 هلیلاج دیشروخ بوراو هاب كنتي زات هبوبحم ۰ دسورع هطوا
 ( لوصوم )



 ۰۱ 4 هاشناوضرهراکح
 هلدترو یدلوا لاک تاحرد لان هلیلاصو تایحبآو لاعالالوصوم

 لاها قرهنوا ارجا نیا رهش هصکجوا نوکحوا هدتکلم نورد
 رلیدلبا ترسم راهظا
 جاودزا یا زسمرح لخاد هلهجوو ناتسرهش هلا اش ناوضر

 لا هافر لاک بولوا ماکب هلیلصو تم كن رپ رپ قترا ندنراقدلوا

 هسدا اش ناوضر هيلایموم  رلیدلوا راذکناقوا هللا لاب شیاسآو
 هنسرب مات هرزوا لاونموب ردا شومارف ندنرطاخ نوت نوتب یتنکلع

 دوش ملاعداهن مدق ید یدالوا كلکرا رب هدلاح یرلکد روک تقو
 هژته> یسعام دلوب هدب ارس هاش ناوضر هدندلوت نیح یدلوا

 بوتلاق ندلحم یتیدنلو هلا رورس لاک ندنغددنلوا مشت هنسودنک
 قرلوا هدنغاجوق ینوجوج هسیا ناتسرهش یدلک هنارس نامه
 هنغاحوف یتوجوح بععرد رو روتوا هد شاب كشا وب رب ناشفولع

 ندکدتسا كىرەت جد هر هکلعو افا یب همزال تاوعد ردا سوب بولا

 هدنکواربارب هلیسلا اهیلا یوم یدتا هداعا یتج وج هرکص

 شثآ هدنآ لواو بوتا هما كشنا نالوا مکنا تشهد زیر ولع

 هباروب ند هباکح هاد یدلوا نان ندزوک قجوچ هراصبو
 یدلیا توکس هلیسمروک ییکیدتنا برقت ماشقا «دکد لک

 + نوک ی جنرکس یمرکب #
 نالوا یبهرا ۳ ناوضر هک رد بودا زاغا همالک هباد

 ینیدلوا شعا كنسهدلاو هدنصوصخ یسلستا هشنآ هل وب كنفحوح
 یورد ار هنا هد هحرد یروشا ندنس هنارادغو هنال اط تکرح

 نا و دهع یقیدلوا شعرو هباهیلا یوم ةکلم هد هسیا یدناب
 ندیدم هلو هراحرب دقت ندکعاراتخا یت وکس لر هلک هن رطاخ

 هنس هطوا ندنسمام هلوا نکم قمعیچ ندننورد ید یسجآ كفجوجو
 قر هلسا هشنآ هل ی ید كنا دی ولوا كالام هدالوارب هداند كار دن

 ند غد دلوا مدآ نسعلاطهن كنسودنک نون وب و ندنسشلوا قالتا

 تویاقا ردنا ناو 21 هجا هنر نادندرد كم وصعم هراهب هر تحت



fا راهنو راهلافلا #  
 رالکا هکلب ناتسرهش ینلاحو و یدکود ناق هل رپ شاب ندنرزوک
 ندایح كغج وع قتل یدا راقروف هدادفرطر ود هسا رد شاو

 كنو ردشم ءوطنسفح هتلا ناتسرهش یشاوبویلوا ن e اه درب

eهفحوج هللا توکس بور و یس هتسودنک كره درد راو  
 رو مماهد هدتسو ندهرا هل! لاحول یدمرونک مالک ب هنن رضا راد

 یو انسح هتاف ندشفیدلوا هلعاح هن ناتسسرهش هرکص ندکد تا
 خد یمساو یدلوا هداهنهدق ؛دوحودهمزنخا رکاب زخدر اته
 قوحرب ندسفرط یاها هلسس تدالو وبشا یر هنلوا هيم سافا

 كن دالوا یکلوا بواواروریسم هاش ناوضر یدنلوا ارجاراکلزش
 یدتا کشت عاونا بور و اک وب نوت نوتب نتبع قره ونوا ینسجآ
 . ناتسس رهش بوریکب اک ضایبرب هباربس هرکص ندنوک جاقرب ءدهسیا
 سذ بلک هلیسعد لا ییحوح ون لک ًاباطخ هک هتشروک یلک وب

 تیر دلاق نر هتوط هل رغا یکشب توشلقا هنکشب لغوجوجشاوب شاوب

 یدلوا بئاغ ندزوک هلارارق

 یخیدلوا ناهنب ندزوک قرهلوا هدنرغا كلك كغوجوج هاش ناوضر
 لس هن ااتسرهش قر هیعهلوا تا تواط هلمح و رص ترا یک یکیدروک

 شعا هنن هد هسا یدتا د| رم یکعارپ دکنوتاظخ هلا هرومتالکولرد

 هب دظوارب رکید pe نامه كر هلک هن رطاخدهع ینیدلوا"
 قرهاوا هعفد یعکیا رونو ا روتونوا نسجآ كن دالوا یکلوا كر دیک

 وفنک كره هر دشلرب درد یاو توتلردک هلغلدار غوا هد هب هیله رپ

 e هل وب زس٤ رکو رند کرک رام ر زین وا القا هب ودنک"

 حو او فرز ینیرلت وناقو ت اد اعو یب رااوبهدلاختج سمو تيناساا

 جوزت هلرشب یانبا یر ندراب رپ هجن هذ بودبآ رکفت نیس كن وب كردبا
 تداع كعا فالتا بویت اشا یدالوا نالوا ندعدآ ینبهسیا ردا
 یتکیدتساره هل وب ناس رهش هد دسلا یدرب و رارف اکو ود ردشلوآ

 لمگ هنسقعا قلرادغ ینالخ تنج مو تقفش هلیصوصخ هناا
 ینالاحولثم وب هل یبحتو قشع نالوا هلا رهش تح بويع دا

 ( هکدروک )
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 راکفا ماطر هلمجووب كردم | هظحاالم نیجهاوا لئاز هک دریک

 ید روتوا بوبلغآ هلبا یدنروقو
 بودباربسص قرلوا نو>رپ یرکج و نور یلد هد هعفدو هيلا یوم
 هلو یلسنر ولردرپ هد هسا یدعرسوک یزوب ردک الصا هئاس رهش

 هداروا تدمزارب ںودیک هننکلمنویم هت ونوا فسا ملا وش ندنغیدم

 اج «دوتوا نیسجاكن ودالوا هلا هلبسووش هکلبو یعروجک تقو
 ییلاصعسا تصخر ندناس رهش هرزوا كف هننکلم كرد ار طخت
 هدعاسم هک: هشکلم تدم رب كلر هلک تیساتمقلدر ارب و". یدروق
 ی ۱:د ایم دنع رع كهللا موم ر ناعتسرھش ٣ ندا

 یکلام نیچ هلا هبرکسع هوق سج ر رلاوغم هدرانوکلوا هلبصوصخ

 مو ڪڪ > "راد كهاش ناوضر هلتهج یرلکجهدبا موه هن رزوا
 ندنکحسدا ناجا یسیا هباج ی انار و ی اهاو ینلوب هدنلخاد
 کیدا تع رڪ نت لر هیعا عیاض تفو دات وب و بور و تضخ

 هداروا زس هد هسارویغو روسج ر دقن ره یلاها نیچ یدد

 نامهندننکحهدیا دن ازت اهدناقر یزلتراشجو تعا هدلاع رکع,دنلوب

 لوا كر هد مرولک ندزرک هقرا هدنب هرزوا كمروک یزرسو یکفیجملوب
 یدلبا ما وید روتوک هننارس عقاو هدنبچ کلم بورغاح نجر هدنآ

 لاصبا هارس ناک هدنیح هدنآ یفیدلآ یناوضر هاش نجروکحذه

 یدتا
 لخاد هنس هر اد قم وکحرب یسو لصاو هنارس هلتروصو هلا یوم
 اردا قام و نسحیرب زو هنن ر كهیلا یموم د هسا یدلوا

 ااعرو TONES اهد ر هلتهج قب وغ ددم تدم هل ون

 دلا یوم ندنغیدلو !یدتنطلس ثراوو ندنرلک دتا دیما عطق انار و

 هل وب هاش ناوضر ىدا رلشع ا سالجحا هتنطاسر سس سعر ژو

 سلاج كنسودنک رب ار هلسمروک هیلا یوم رب زو هج دبا روهط ةتغب
 ندنموکح ك-ودنک ی دع لرد, | ناس بس كنغدلوا تموکحرب یس

 یتکدلک مزال یھت ههیلا یوم هاش كتنطاس مام هن و یعلخ

 لا 1 یم ام س
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 هدنروصول لر یاد تب ولت كتلود روما هبلایموم هاش يدتا هدافا

 كردنا هباکح هنسح یل اوحا تشذکس س هل یطوطحم e هنناب رج

 راشم ۳ هاش ا یخ یر اک دا زو ا

 تعول هرزوا كلب :اعفدو در ا ا د هبلا

 رالوغم هح اسم الب E e ۱ كردا لیکشاو با ر ودرار 4ژیلح

 ید ید ها یوم تونالک فذکلایدل ین رلهدردنوف هذ رزوا

 هو ا ردا ذاا هاکودرا ۴1 هطن رب بسانع .دشه كنو درا

 یسودرا هد سا یدلوا لوعسم لتر شام هبارجا دا دن رپ ندا اصوا

 تالوطح مو هرسحدو داز ندا ب ۰ جا قرهلوا طاستحا نوجما

 هلیم ئ ) لو ( ع ودته تاو هراس تاب ورش مو

 ول ندنغدلوا هدکلک قرلوا یو هرو ناعصسا كن رب ندنعا رزو

 رلیدتا ق جاصلا هكر د ودر | بواک ند هفرا « هرکص نوک حاق رب ید هلفاو

 چاقرب هدنتفافر ناتس ا رېس ت هدانا ینیداوا لصاو هب ودرا هلف اق روک ذم

 هنالوک ام هلیسمروکیتس هلف اقرب اذروکذ مندنکیدلک هغ اکودرا هل ایوب
 ہو بوت ردنا ندنر زوا كناناویح ییامزاول ه۶اک نالوا قلءتم

 تارخ هد روص ىج هيم هژوا لکا لاق بود کح نس هلج قرهریدنآ

 هدک دلکهباروب ندهاکحهباد یدتا قرسوفلت بودن باب و

 ٭ نوک یینزوفط یمرکب #*
 أتم هداز هګروک یاحو لور زو هکر اد بودن از اغا ءمالک هباد

 زکه جوز یشیاوب بودیک ههاش ناوضر ًاباطخ هلا یومندتغیدلوا

 نامه ید یلو ربزو ۰ یدیدنکس هیلبا هدافا ود ىدا ناتس رهش
 هلرکسع هدکید-اءا نام یلاحعوقو كردیک دن روضح تکلم

 بون» وط هنب راکفایک یکرکتاعوقو و ند ةیداوا لیک یازر اوومح د

 ( یوم ) 1



 1.0 6 اش ناوضرةباکح
 ان تاکرخ یتیدلوا شغیا ارجا هدنقح یراتجوج كناپلا یوم . 

 لمحو بودا بضغو تدح راهظا ندنکیدلکعا هدایز ند هيض
 ناوضر ندنکیدرک وزا ندرداح قاهرآلوایخد ناتسرهش یدکو ت
 e یک وربص ےن زس قنرامدنفاربارب هلیسروک ینو هاش

 ميکحب ەس يمەدا توکسس رانیتخا الصا نوعا رس وب
 r هبلک سد یی رکیدو قره! دشا نر تهدالوا

 هذلاح یتیدلوا ممراپ رکج مب رانوب نکیدتنا كلالهاو قالتا هدیتسکیا
 مدیا هفشقش راد اکو الصا هزس ردنا لمحرریص تقولوا

 کنوکوت مد سا ید یمن اورد ک نالوا هديا و و

 لاچعبو حالعیب وجا یرکسع ردقوب مه شيا زکغیدلوا شّثوط
 طض کلام هدمه هرکص ندک دتا لا یاب وریساهد ر هق د كمنمدو

 یدای همدهو سکح ىعاشو ترهشو هیضسو
 ندسنغد دلوا كانضع هدانز كرهد ردقو م هپبش « دنفج هوا

 لباقم همنخ تلکو قشعت تدش نالوا اکس ےن هنش اخ یھ

 TS نسرویذیا یعاقاکم اکب ینوپ

 نب هک و زراو لما نالوا هلهجو و كنس نسروپهدیا وزرآ یمیلش

 یدید رد قجهلوا هجن یلاح كمرکسع مب یدعش عهدیا لمح لصف
 مدنفا هرکص ندکدلکد یتساکتشا نالوا هلئروص و تكکلم ناتسرهش

 توکس هک هراح هن نکیا مزال نکلیا توکسوربص د هعفد وب لزس

 یداوب عوقو ین منیدروق ملب تا وو نکیدنحا ید بوی
 لو نککیدروک هرس یدنا لک د شش ق مفیدنآ یرکلغوا لزس من

 ییگیزیفو مدیا میاست اک یا یر بولوا د شفآ
 هلاوحاک | نس هی رت كناسهملا یعوم بولو ا ید بلک مکید رب و
 زار دلوفشم هلیس هس رت رکن نخدو نکلغوا مدو نوڪکنا ندنکیدلنا

 كرهد nk هد | هدها تشم ناعلا یأر ینو مس یدو

 لوا یدلبا ما یسلروتکكن زیقو كناغوا :رلبرپ ناشلوب هداتیعم
 نکلاب یران و رل, درون ڪک هن رداح كهاش ناوضر یرلعحوج هدا

 )۱٤(



 + راهنو راهنلا فلا #۴ ۱۹
 یدنار رم هروک رانا وب نیش هدرداح بوروک هاش ناوشضر

 كح هدیابئرت ندنفلت كراخذ اش ناوضر ندنغیداوا یلت اط دالوا

 رپ لرب وا بووس قر هلق اجوف یراعجوچ نام بوتونوا یترضم
 .هرکو درا ههاش ناوضر هن ناتسرهش هرکص ندکدک هللا لاح وب تدم

 هک هللوش عهدا ناب هزسس یس كمکلکعا فلت یریاخذ نالک

 نيچ بوریدن وس بس هلعش نکتابح سون اف زس ۍعاش لوضم
 هتشدا مسلا قلا وه ات ا هل ارسل و طب نوت نوت ین جا

 هلرستاهت تولوا وجهراح نوعا قلوا لتا هلعابالوق هنیدصعم وش

 تلآ ینا هشیا وب كلردبا ادیب رادفرط ہللا عامطا ینبرب ندزک ارم
 نالوا مس ا او کر زو هلهحو و ندنکدروک نیک یا

 ۰ عابطا بولا نوناص هلا هجا واتیلک اتداع ینیجو تفادص

 یزرس هلتشل هساسد نالک مزال ید هلا یوه رزو ن ا

 ییددلوا شرو وش هر دص كجا ےس هدنآ رب یرکوودرا رسو

 یرکودرا هرس هتشا ندنغید وف رهز هنا ورشمو قازراوراخد 3

 اجد هلل د صو كعا صالنعسا ند هع دیلب و هسج هرطاخ وب

 رک ر زو نوجا كا تابلا یوو مدردتا فات یهروک ذم

 ندیش ساجر ندقازرا یکیدروتک هلبا باج هرکروضح یب لو
 ندنرلمالک وب كناتسرهش یدتا مالک نخ و x روب صا یتسع

 روضح هيلا یوم هلا ما نسا كر زو بوش راق هذ كکلم
 نالوالک الباف ندنراتلوا فلت كن همخذ یکیدروتکه دنشبدقرح هکلم

 یرغا یرب ندراماد-خ ندشنکیدلبا فاکت ینسایا لک | ندیشررب
 ريزو یدرونک لر زولواق ر روهم هل رهم لر زوو شماسازوب
 تلم هد هساا یدشا باشحا ندلک ا لر هبد ردفود ماشا ید

 هبسلوا لصف لوریزو هجشدنا دهن ود مرد ا لتق هدااح تاکید
 رادقءهرب ندتاحر بودا مرج هلیع,ال یتغد دوا شلوتروق ندمولوا

 اخخ ها هد لواو  :یدلیا لکا
 كنو ندنشدتلأاق ندااع هاکودرا یدولا داف د وجو هلئروص وب

 ( هنیرزوا )



 ۱۰۷ هک هاشناوضر ةاکح

 :رکیدالکا یتیراقدعاب یش ر سپس لولب واو ١ یدلاق که هشقنرا

 فو ۵ ره به را E اعقاو ا ۱۳7 / ناوضر یدد

 طعو شعااطخ چ کلکا هلا دم هرکیشیا هرس ۵ لر ویعا

 ندعلحا یودرا عون ر هدول یسمالاق كنمخذوداز ید هد نهودرآ

 اکتشا ود ع هدب ارطضا نوجا كنون یسار وط ا

 یرلنا ها EN زردنا موه هش رزوا ك. نکن راتشد هجکو ر هک دیا

 تاراغو امغب ین: رلت احهمو راخذ ردنا ناشد ربو مارا صب راجود
 تدوع ًارفظمو ًاسلاف هك یاب تونا رد رب ییرفظم ناش هلبا
 تار هموعه نب رکسع نیح كلم دیک لوا هدنکندید "رکس 1 ر ورا

 هنسودرا كل رالوغم تودي ندنک وا كرلت وب ید ناتس سرھ شكر دب |

 مرهم چد یرللوا فویسلا هش هلبرلهاشدار كرللوفم هکیدنلوا

 كنارحص هکرلیدقاب نیلحابصو . رایدتنا باتش هرارف قردلوا ناشیزپ و
 ینامهمو راخد كل رااوغم ردشلوا روتسم هاس ولوا ناتا یزو

 هکیدید هکلم ناتسرهش .رلیدلوا لان هعانغ لاه ه>ودرا هلا طبض

 رلیدلوا ر ورسم هلبا ما تغا رکی رکسعو روهقم رکتشد مدنفا هتشیا
 نعحامسا تود هات هلا لا تحاتساو ك "هدوسا یدعش

 مکجەدا ا هرزوا كا ودا ا یزرس هساا رک هدنن 55 روم

 یپسكن و ردلکد نکع كعا جاوا هل رع و قترا هرکدش ندنوب و

 نوط كلم .هتخاد رد کم اههدیا تاب هد رک دهمع رس جد

 یتوردو نور قوج كب و قرهلوا مذان هلیسهدا ز ندنکرح یغیدلوا
 هلازابن یییحر وا ندراکفا نا ییهکلم تولوا نوحرب

 اه لا یوم هد هسلا یدتا مسو هنکح ها هلح ادم همش رب ج ار

 ندنوب زعوئاقو کالسم RAN E و کیز زاین وب كس

 شوا ساف كراب رب و رداراسحا کر ىق رام ندرس هلد ون

 مب لعاوفع یزمن ردلکد نکم قلزوب یرلنوناقو تالسم نالوا



 هک راهو راهنلا فلا ۱-۸
 قرذیلغا واد ا مدارا رارصاردقوب نب یدیا سلوا بلا

 یتسهدلاوئلرانا ,یزکیرافجوج زس مهاشداب كردیا لالعو نزج راهظا

 نکس وزرا هدوهب یکهروک یرانا اهد ربو نکسروپدیا باغ قترا
 ناوضر هدنالوا یراتجوجویسودنک هلیسعد مدلرععا ههللا یزس
 توکس شاوا ماشقا هکیدروک هباد ملیدلوا ناهن ندنزوک كهاش
 یدلیا

 6 نوک یجتزوتوا
 نالواهناسرهش ندورطر هاش ناوضر هکربد بودا زاغا همالک هاد

 لاثم وها خد ندفرط رکیدو هنکیدلیا باغ ینا هلیبس قبحو شع
 ی هنخ دلوا رود ندنراد الوا یسراب رکج لاح كلروک یرطن هدل اثعاو

 تذل یییدلوا لناث هده راح هجر وکه ل وب یلاوحا وب هراڪب نوسان

 یدلک یک شلوا لدبم هلهاله رهز هناک یدعت هتسودنک تیرفظم
 هسل وا شود رسا هيلا لن رلتسد را نواب یک وب

 حاص ندن رهد هیلا رام صاح یدا نلوا كالا ردو و ید

 مامو نزح را.هطا هحرد رب بوروا هر ییزو بولو ییلاعصو

 لاخا موم هل وو ی دا راردبا نظ نونجتراتروک یتلاج هکیدتیا

 دسنکلم نالوا قموکح رقم بوریدل اق یب ودرا لابلا برطضمو
 هدابز هتسودنک لات رو دک لاحوب یدلیا تلصاوم هنب ارسوتدوع
 یاوزنا نیسشن هشوکو  تغارف ندنموکح ءهلغشم ن دنکیدلیا ربات
 یریزوندنکیدلباراکف|یکع اتیلن هناددرد هدارو قرهلوا تلزع

 هل وین دنو ل ردا نایب ینااح تیفیک بودیا بلج هنب روض> نس
 ضبوفتوهلاحا هنسح هبلا یعوم نوتب نوت ینتیشمو هب وسن كتلود روما
 هه ن دنس هنناو ییسعا اشنا امعح وه یدابع ناصوصخ ها

 ا صوصخ تفو یدک ید نو ینسمانک ادر
 را؛داوحو رازوسقح هلو | شخ تيا نکلا بوی ا مالک هنن 'رغاراد تکل عو
 ی دّسا هیبشو رها ییسلیوس

 بولاق هن هرادرب ه دننارسس هلبا لالرپ لاحوب نا وضر ءاش هیلا راشم

Ce 

 دینا



 ۱.۹ چ هاش ناوضرهباکح
 ةتناب حابص ماسشفا نسحم یریز وکلا بویقعا طالتخا هلبا هسوک مه

 هل ززوس قجهاوا شخهنیلسا اطر هک د تک هو ید راقج بورک
 لئالد هد روص كج هدا نیکسنو عفد ینارطضا لا شتآوررب دنلکا

 راتو هکوبلاح  یدبا روشارضوا هد ارا تاناکح زسا نکو ناتا
 رد | یرتو دیازت نوکب نوک یدرد بویم هلبروک تارئأتهحمرذ ندنرب

 لاحرب لباق ان قیرعت تاسما و تایل نیب یک شمر ونکت نج اتداع
 رسا راکت اجا یدلاق ن دکمحاو ن دکع هکیدلوار اعود هب ییاشیرپ

 رب هليو ی دلوا شالت ۍداب ځد هت سګ ر زو یط موب و شارق
 یراعضا هک لاح ر گلوب یساود هک دردرپ وا ی یا

 شخبح هراندرشاهسدا یراهظا رولوا ضم دادتشا ثعان

 یافدنا هکر دالب هن لب ناسیلوا راتفرکهک رددردهت . رولوا

 سالا ةناهد قرهنلوب هرزوا بولساوب هنس نوا مات رداباقرغ

 ها نهج ینبدنلوادیما عطق بواوا یراط یلک ساب ندننابح قثرا
 تلحر برس ن دلاع هناخ راک و تبخو قشع ض م ینب نلوا التیم

 هزبکاپ ةسجوز «دنآ وب  یدبا شاک هغزن تلاح هکتقو یقج هلوا
 هب ورګ اند هطوا ید دنا "ةتفب ناتسرهش نالوا یسهتخوسلد ةبوګو

 ندب ض رمو قشع تلع :رکغیدلوا بحاصم یزس مدنفا بورک
 ی رکنایح 'رکغی دنلوب دیماانو كعاالصسالردب ازاس اود هلمرادید هب ودآ
 "رم واق 2 "رکمام روط هد "رکب دهع رس مدلک نوعا ك هزات

 زهنس وب بولک مزال لکعا تفرافم هنس نوا ندزس مب یس اضتقا

 تام الا هبا هدرقارتفا نیح مردنا یک مرحان هرس نب هدف رظ

 ی دنا لکد هل وب کون نا ندمیدلرا یک کج هيم هشوروک اهدرپ

 م دبا ۳ ییغیدلوا هرکی هدي هيترو هد رشب یانا یھ رغوط

 مهاش هتسلا یدروگ ندراکفا میدلوا بعاد ی "رکلاحوش رسو

 ناتس رهس یو دم هلیسءد مد روتک ید یرکب رادالواو مدلك نب

 هج روک یرانوب هاش ناوضر رلیدرک هنن روضح سعلد یس دعرکو

 یک شاک هبایند ن دیکب هناک بولک تایح هزات هنس ودنک ًاتقیفح



 نشت اص ل دلواراحود ندلا تدش كنەراعب طعف یدلوا

 رورس نالک هلوصح هدندقرطرب بویمهناروط هربندرپ نددفیدلوا لاح یی

 یکی كنب زوک هلرس هببح هجوز هليو روک هلاح بیا رپ ندنروبحو
 راشم یدتا رکشتراره دص هست ا تاقالم هر ندر هندالوا

 افصو قوذ لاک قرا كر دا تک بک هدنفرظ نوک جاقرب هیلا
 ناتسرهشو  رابدروسرعبوباشب رهنسقوچرب با اصعالام شیاسآو
 مزاعو اق تنطلس تخت كر قر هلوب ماتخ یرارع كناوضر ءاش هلا

 یمن ودنم هتموکح نح هکض ندقدلوا یوأم تنح یا سمنشلک

 یسویشمو هنتموکح رب یسكناروا ةبلایموم ندنشدلواثراو ناتسرهش
 هزتموکح یس هطا ناتسرهشردق هعلوا حاکن هنا یاس ید سنقلب
 E ها نود" راندلوا لوعشم هاب رلتشیا لر هک
 1 7 ی دا

 یاس نالوا هقیفر مه هد هناکح ع انساهدونل وهدناكزانحرف هنن رزو اكنون

 ید یرایضعب و یتا نو قدص كهاشناوضرو ی هاکح وب یرلیضعب2 لرل داق

 2 ارادت ناسسا یتسافو كعساق]اوبا لس هاکح كمسا قلا
 دهعكناوضو هاش یهاشدا نیح نوید قد دصا س رك رلت وب ھت زانحرف

 هل اککرا هتشا كردا مذو حدو ندنهدهروط هرزوا قاتما

 مالک ك نس هج رەد رولتالک اجد ندوب ییدداوایسافو هدن د-مع

 مدنفاهجروک ی هدر "دلاعم هل وب ندزانحرف هاد یدشاحرجودر

 رلمدآهدن و ندروک د نشاط کسرولل و هدحرح تروص هل و نوهب

 ودهع هن هد لاح یرلک هاب یتیرلقح هلوا فلت هن رزوایشرب هکر او

 .هسیارواوا "رکیرما قرەلوا قدصم ینوبو راز فلخ ندنرادعو
 هکنوسلوا :رکمولعمهدعهدنا لقن نسهاکح كنارالد هللا فولد مدنفا

 راناد ناناوب هدرعان زانحرف هدک دید شعاراو رلمدآ لصن اهد

 یدید له لکد هد رکیلب وس نروس راروب دا وزرا كب یکم هلکد هباکح
 هک یسناکح كنارالد هلا فولق ##*

 رایتخاو نسم هل مانهادبع هد رش ماش هکر بد تودنازاغا همالکه اد

 ) بجاص و (
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 نانلوهداروا هد راع موف رح راجن بواوا راپ تور بحاصضو ۱

 یدا رادتفالها هلته رهو رادلامو نیکنز ندنس هلجج لا رجاترباس

 كپ بویمروگ هل هدرب یغیدرونوا هوا یتورٹ یفیداوالئان هسی موق رم
 مرکكکلف لر هکح هب رفس تشمو نحو بوش الوط یرلتکلم قوج

 دالوا نالوا ناهجو ناج ويم هدهسیا شلوا لنا لرروک قت یدرسو
 یر لاک ید یس ند ذلوا مورج ندقلوا مکن ناب
 یتشدلابجبوشلاحهدلوب هردقم قازرا تاکرادت هدنرعتدم هلستهج

 یرلنا یقرهجا هب اب فو ارقف نک نلک یسهلاخ هلیدیعا مرولوا لئا
 ندقحباسنح هایت امد كرلنا تولوا لوغشم هلا مارڪڪاو ماعطا

 اب اکتو سر ادمو عم اوجو یز هن اخ هتسحاب غ اددحم بودبا دادقتسا
 نوتسوقئرآندنکیدم هروک هدنافرب هن هد دسلایدردتااشنا یخدالاوزو

 یدیشعا علو یىدیما

 ندنصاشم یاکح لھ نوڪر هدر وک موفر رج ات

 فلا رخ زونه قرهلوارخآ یرع كنس ودنکااطخ هک هرکص
 تاتسحو تارخ قوجكب هدلون ولو یعبدم هلوا لات هدالوارب قحهلوا

 ینکیدم هلب روک ه رغرب ندرلنوپ و ییکیدلیاتبشت هبابسا نالکمزال قره
 ناسحا بحاص ید ےکح ید هرا هراحرب ندهبلا یوم ردا ناب

 ثبت هب هرهاظ بابا هدنوګا مزب هکر دقوش ردح بانج ااطعو
 اضعالا بسانتمو ا تاغ الوا هسلا یسهراح كنو ردا اضتفا

 هدنوب بودنا ارشا هبراج سأررب نیز ویروکو یزوس نرش
 دیراح م دنفا هتشیآ ردمزال ید ییلدونشخ ندنربرب كنیفرط
 دل بودا 9 لاح كر هیعا سازرفتسا AIT ماع یب هرو م

 ر هیچا لاغشا هلبا یش رب حیه یرکنهذ ید زس هدنفرظ موق رح

 بودا ماود هکع یناوآ کلا ر دب |تحارتس او كرت ؛خ رکصوصخو روم

 یسلوا زکیدالوا رپ که سی اردب | شارفتسا ییهبراج هدنماتخن وک قرد



 + راهثو راملا فلا 1
 ندنها دنوآ ماسشفا هدکداک هاروب ندهاکح هاد دند ردلومأم

 یدننا توکس
 + نوک یجنرب زوتوا #

 هرزوا یندرعت : كمیکح نبط هادعرجات هک و د بودبا عورش همالک هاد

 تکرح « زوا یرسدنو یار اّعشا هن راحر اعللا جو هیت

 فود د یکم ب ولوا یدالوا تکرار هدا ق بودیا ارجا

 كلام هدالوارب هدنرع رخآ هل وب ها دبع دا یوم ی دلا ریس

 قوچ كب هب ارتفو مع بو دبا دمحو رکشت هقحباتج ندنغب دلوا
 لبس هدرشک تفایض ےسج هتساق دصاوابح اف اکر هرب وراناسحاو هقذص

 مات هسبا نسو ه دکموہ قول موق رم  یدتاترسم راهظا

 نیل ر هجاوخ ددعتم ن دنغب دلوا هدکلک هنس هبن رع لیصحو دست

 یذو نیطف تیاغ موف رم هدلاح ینیدنلوا لوغشم هلیس هیبرت قر هتلوا
 ثیداحاو فی یشربضتو هقفو دناقعولیصح یب ییرعالوان دنفیدلوا

 یی راناسلنیتالو ینارباود نهو توف نالواراد هنابکلفو هبطوتمکحو
 د ییهضلاس ماوسقاو ما خیراوت كردبا لیصحت یتسمزاب بوب وقوا

 نس یدلوا ردان یو رهام هداتش نونف موق رح یلصاح ندنکیدلی
 یراسمو عبانصو ییاتش نوشو مواع ردق هیجآوا هدر هرکس نوا

 یبک قم هب رحو یهروا فو قمنا قوا هرکص ندک دنیا لیصت
 ناصقت الب جد هد رلنو یوضشارغوا هليو ارایش قلعتم هی دعلس)

 یژروشملسو اسکحو الع ناشلوب هدنرصع كردبا هرهب باستک !

 قثراهددسا یدیا مهلوانسناتعاسرب ندنخیدلوا ین هدابز كردن

 هللا بلج هدر كنغات ی یندلغوا نووتالک | یشدلو ماتخ یر

 ع ی هر هرکص غ ندک دشااضا ید یهمزال تبصو اردنا تصصت

 بولوا ر ام هلبتافو كنب ردب فولق یدتبا نارط ندنت سقف یور
 تالمام هجو ندبا لاقتنا هدندفرط رب طقف ردا متامو نزح یلیخرپ

 ( بحوم )
 هست دن

 ,هیضا رو هدا مولع هرکص ن دکد تیا لاک بسک  دنمولع فی رش



 1۴ 6 فول دناکح #۶

 ینبدلوا شمر و هدننافو نیحكنب ردپیحندنفیدلوا یرورس بحوه
 اشنا صف رب صوصخ هن ودنک قراراقیج ندنرطاخ جد یحصاصت

 هار ناه ردنا ادب یرافواعااد ندنا اضتفاو انشا یراوج ددعمو

 .تحکصو قودو ترشعو شیع زودنوکو دک هلبا لولس هتهاتس

 سضاحهکردمواء یدروک هرزوا لاونم وب یناعاسو تاقوا بودبا

 هدناهن هدلاح ره بویلوا لود رب راج لوب و ورونکوت قباچ لاه
 بوقح ندلا ایشاو كالما ردق و هک هدناف هن اهاردباثازیا تمادن
 كج هینک وت موق مو یدشودندتیابحو ردق هدلاع راظنا یسودنکو

 لوا هرکص ندک دنوروچ هللا لاحوب ییابشاو دوقن ف اک یکیدلیا نظ
 فارساو قالنایتد یرانآ بوتام نیس هلج كره رابو یر

 یدلوا ماندب و لیذر هدندسنع ماع هلج بولوا جاست هه از كردیا

 قرهلاق درک وب یا یکیا بج یهتو تسد یمن هل ول موق رم
 هداتصو قود هدتتقو یلوا GS E تعاد هل وا

 یزارر ره كنبرتسود نالو قوشمو لیلد هتهافسو قیفر
 یراق داوا لئأات هب هو ه ها قوح رهدنسهاس كوب

 تو دا ناد رنو یراب رلن دلک> یس جس هد اح

 رلتاد مج مس ود م یا اردک دن راتا 3 دنعادروف یکعا دادعس|

 ه هقافو رقف ی دعشنکیا راو ناماسو تورو ناوارف لام هد هتشسدا"

 شمروک كاوباردقوب ندن و زککی دل یلاح یکشا هرس مداوا راخود

 راتفرکوش بودا تج مو قاصتا هلاجول م: یدش هلتهج نکغیداوا:

 لاحوش هکمرد|نظو نکیراتروق ین ندجاشحاورقفو بارطضا میدلوا
 قحارکلتسو دالزسو رد اكر یزکتنناسفاو تج ریو تقغش كس

 هد هسیا یدلیوس رازوس رکنا تقر ماطر زهد ردنو ګا نوکر هلی وب
 را تعا ع اا الصا همالکو یکر غاص هک یرانضعت ندرلپوب

 هاو هاو ردنا فسا ی ور راهظا جد یرایضعبو ةدنلو كماع:

 ندنس هلج قر هلو هدنلو یلست ولد نوساوا رکشیعم قح بانج نانه

 كشر اقدصاو بابحاوب هشرزوا كنو یدلا سأب باوج
e 



  #* 1٤رانو راهتلافلا 4
 نبدا ییعبدلوا ندهبذاک لا نوحا نوکویا اصع لتعود

 دالماعم ییدروک ك دنرلتسود وش هداز ند كاا یکدلیا فلت

 .هراحرپ عسل بولد ردقعس اکی لر دیار دن رکچ نسا كنهدراب

 یدلشاب کوش ود

e ا قبرغو . راد كرت كر هنوشود هلبا لاحوب حوق رح 
 ےن یکع زک هام نا تست ندماشلا ۳ نوید هلو هراجر هعست

 قاسم ىدشودەلوب تودنا كلرت یننکلع هلهحولوا كردنا 8

 هک دنک هتالونالسد مرو هرد تاهت فر کر ادب راد ار هکح

 ایا تفت  eیدنا ناغلوق ٠ ا او قولق
 دطوار هدنرب كراناخ هلب دصف كا تحارتساو تماقات دم زارب

 اقشا هسالا هتشاب هنتسسوا هلبس هعقا نانلوب «دنرزواو ارکتسا

 ییاتسلکو ناتسوب و یرازاب و قاوسا ردق هماشفا نوکره ردا

  NSهال نالو ۱ ی ا 9 ۰

  aTا ا

 هلتهج یرلک دلبا مایق هتهیلع تكهيلا یعوم لر دبا نایصع تموکح

  Eanدقارونحس كل سود: ندنهدلوا ٥ هل تهج یراهم نالوا

 ام تا کا هل اهل يسووش تودنا ر تص رد هتسو دنک ماع یداوحوب

 سموا م ادنها هد ودر | ہلا عدت لاح رعرب كلردبا راکفا یکمرک
 هدعاسم هنماحرتسا هرزوا یسوزراو لما قبط یدتا ماعرتسا

 دزیفرط ندنکیدلروتوک ید موق رح هلماودر !نانلواقوس ا

 یعاصشو تلاسب ییدلوا فصتم فواد بولیثوتوط هبه راح | 1 ۷"
 سلب ا لو رکسع دارفاو ناطیاضو | رها ندد ۱۰

 ناو رادرس هدودرا تواوا یودعكتعهیلا رام ناخ یک یکدلبا

 دنسح ید ردا زر  Eهرلعع 0 هنر روصو

۳ ۳1 



 ۱۰ E قولق ۰ هر اکح 3

 قر هتلوا مایق د دن رروآ راو ا اف ماطر نالو | شعا لودي

 حو یعوکحو رل كهللا یوم ناخ بوت هنعاطا تح یس هلج

 ید هدنابراشوب یدنلوا ربهطت نوت نوت ندل التخاو شروش
 كموع ی هناد رم تکرح یکیدلءا راهظا «درازراک نادم كفواق

 رداناز ۳ ندنعب درج هو ورع رسو ما را ت وئلوا نش e رظد

 یدلا نوت نوت هرزوا كتبا ما دا هدنتمدخ و دنک قول

 هداتش نونف یک یتراهم نالوا هدقا روشحطس كفواق موق ره رکوبلاح

 یسودنک هعقدتلوا مادنعسا ندلوا ییولعم كن هسوک ینامولعم نالوا
 ناداسع ےک 2 .داقو تها هلن ردو ینئدلو | ندناهواعم ناککا اتو

 ندنکلوا بولو اظوظحو دونشخهدانز ندموق ممردانا 1

 لس و كلاخ لوق نکیا هرزوا لاحوب یدنا روس هداز
 هردات از مع تم وکح رب یس بودا اش راد لازا نوکر ا

 فواف یدتا بصن انرقرس هنسودنک ینواق ندنکیدلبا لاقتنا

 یل افسو ته افسو ت اطرو یاد ارغواو یتااح تیادب هنر زوا كلوب
 مدلوا هن هلا ورع هن سلوا روا كنعلاط هن نوتشود یابقا یکیدعو

 عقاب همافصو قوذقنرا ادا تسا هردق كر هیتشود ويد خجملوا هنو
 هلتهتساهد تدمر ردراو نا ا قلوا هن ین راکفاو یدروتوا بود

 ندنارسكناخ ردان نوڪر  یدتا سصح هتلوب ےہروک تقو
 هرانخا اصعهدللا هدهاریانا نکلا ر دیکبوعیح ہرزوا مرک

 اکی هدکلزوکحو العاندنرب ر سار شب هدنسهقراو نوتاخر
 كن هروب نم “رایتخا یک یکیدروک یی رلک دتک كردبا بیقعت اه راج
 ,LN GL د.یعللاص ] اهب راجو مدن فا تولیفوصهتات

 ردعلاصمدنفاتوا ءرابتخا یدید م هدنلما ت اه راح ر هد

 ندن ء هلج كنس ر ندنرلآبوعاب قرهدریص رتا رزوا ید
 یدیدرکاص اکی یو مدنکب یهراحوت هتشلا و یتغیدلو الا

 قبالنسییه راج رک هدنب نکسروب هنکب هتاذ رب فد رط تاغ زم هرایتخا
 شمالروک للاثعا نک هساارروب ف.ستل 2 ا م هکر دقوش مهروک



 اعقاوقولق هلاسعد ll د اور هب راجانس>هدنروص
 زار لر هشود هنس هفرا كن هرا تح | تو د )هدي ڪڪ كرو رواوا م

 طلب لی

 ییزاراغوا هفولع رولر هراتخا هدارو ارلبدلک هکو اكعماج ریرلتوب
 یدلک, یی یهرول نح فولو یدک ب ولد ا هلکید ار وب

 ندنشار یلیع هک دیتا لی یر یدک ك ر هلک هنسرتدم لوااما
 رلکب هلا لاح,ینوزواهل وو یدیاهدنلوبكنهروبنم یرزوکب وذیک
 هدننو رد ك هک ول یدلک هلا هک و هدنلا زبور هدنس هور اهراتخا نکا

 هنر هناخ مزز ایلمافر,ربتعمو ییسومانرب لغو |ابواو ا هجارف ر و قاعار هسیا
 مکج هر وتو ڪڪ نو وق هته نداق یس نوحاكنو نصرك ینجا

 .هرگکهدن یزاروب هدلاو مدنفافولق هدکدید نکسیمرولوا یضار

 یدد رکی روب هسیاراو رکی رما' نامه را ںیم تجاح هکملیوس
 واد رو ج ؤا, دیک هنس هش وکر كنسیاوح روک ذم عماج هج هل وب

 بخس هدا زك هلع نوفاط هنس هفرا قره: وق هتم ه نده:

 قاعصوعساو تیاغ یسیلوحكعاوق یدقوص ه ورا ندداتوقرب

E.موا ود ۳ ورلنوت  

 مر و عاونا هدننوردآ ا صو>رب 2 ا

 قدر د دات ساتحا هدنن ورد و راسعف شلوروا ندلننوتلا؛دنف ارطاوب

 یدبا هنا او درب سبفنو لزوک ریو ترح هالا قرهلو|راشوق
 تو هلسمروک ییعبدلوا ماشا هدک داک هارو ,ند هباکح هاد

 یدتا

 . . # نوک ی هکیازوتوا
 یش ز كنهناحاود و فوا هکرید بودا ترشابم همالڪ هاد
 ترد ٠ ندنغیدلوا لح ر ناناش هباش غ هلتسهدانز بوااق اه هدنرمح هکر

 لاسشم تفا هب وزگا ن .رد هنا | اود نکاراش هللا E لاک دنفارطا

 راربهلبا رب بوشال قاب یرغوط هفولق لر رک زی منکر ب لزوک تباغ
 (انعر )



 WAY 4 فقولف راک %

 یستلش ناکرا سفنو رغآ هدا ز وقر هتوط ی ندنلا بودا اش

 فولد مود رح یدلیا زابن هفولق یتسمروتوا هنن نزوا ر هزسوک

 كفولق هللا لیدنم هجبارب هروب نم یکی تددروتوا هنر زوا كن هتلش
 مشجو تافتلا هلفرطل هاکن كردنا ممستو یدلیش ی لرو ی زود

 یدشا بارطضارپ یی رکج هلیناکزم جز كرءزوس یتسوهآ
 قر هل روا ندلد نورد تورو. قفاوم هنعبط هلمام یرفوب كقولو:

 ندهلاخاوید نکیا هدقم ردشل رارق هجوبا هدننهذ یغاآ نوتاسص-
 یدروکیکلوایلاجونسحویرا-تفرو هوش هکندرک اهد قر ورګا

 ي یوزسو اداو هوش لاک هلوار کد لزوک كب یک رق

 نی رلفاناو سوب لا كر هلک هاب كفولد دوب هليا اقل ضرع

 اکو فولاد هددسا یدتسا قماعب هداشورد نکل نوتلا بوئوط

 ندسنکدروک د ندنبش لاج یییدلوا هکلام لز دیم سوک اضر,

 ینلآ وب هعفدوب بوک زاو ندنرکید قرلوا نوتفم نوت نوت
eندنرب هرزواقعابق هننرلقانا تان هرو نم مارنحالا لجالو كر ديا  

 یکدروکو هب ورغا ندهناتاودد قلهرا لوا هدرب  یدتقااق هغانا'
 كران ون و لوخد رف ددع یکم شه ن ندنر رب و انسخ اهد ندو

 رتسخا هرکاب رتخد رب ناسهج هب وحو نارود تفآ هدنسهرا
 ید را رق زکدور ادد ضرع رد لاشم ن دنسح ج رب هکیا دنا زاو

 قنرا هلبسمروکییغددلوا رادایض اسآ رایسو هات بکاوک هدنفارطا

 هرب هدنآ لوا بوک AS تامحازا بويلاق لاح هنکرح ۱

 ی دلبا توشود

 ییرالا یسیوگ بوش وقندرب یس هلج هلیسمروک یلاسوب كفولق زیراج
 رلبدتلیا ككرهب رم وص هننزوب نیسو بود القوق نو یسیکو توغعوا
 یتیدلوا راتفرک هب هعسارس لاح هلیقشع تاب رض دک دلک هتسو دنک
 نارظهداهایاضف لاح هاو هاو نکن دلک افص ناهحهد ورڪ

 رایدنروتوا هن رزوا ی ا دتا هآرب بوپ و ایرب نامه



Aی و  
 : ًادتا درو تب ر هدننورد هساک رب عص سو لو نادنوتلاو

 هدعب لردبا عدقت هفولق هلبلا ید ینالف یاببوجا اهبلا یوم ینیزارب
 یدعهژوا ردتعم هکلیوس مالک نورشاش قواو هد ةسا یدروتوا دنناب

 تاغ ی زک هرهج ردن بس AL اشي رب رس مد ندا .هبلا یوم

 هدک ديد رویلیفص نکناج هدزکیدنا ظح ندزپ هروک هجطمروس روک ردکم
 ا ا ییروعشو نوهدم نم نگلاج زس ِ ناما ید فول

 هنفرش یت افالم لتسکتباو رکی یرپرب یک: یدتا شوهب
 هلسع د ردیهراو مهراحرب هع هع هل ندکعا 0 اره دص هند والئات

Wtهب هرفس كرو و قلا هراح هارونس  

 قواف رەد زرول هد اکا لزوک كب رس مردن لومأم لهروتوا

 رلیدروتوا هیدرفس ر سین نب نم تباغ كر هروتوگ هيناتا ويد بولا
 قر هليعلاق ندلح لوا هللا مان تاغلکت ماطر و ماعط لواتتلا دعب

 هطوا وب بوایرک هب هطوا رب سنو العا هرزواقلو اص وصح هیرشع
 نوا قونص ترشعو  شفلوانییزت هلا تان انوک نوک ید
 هقیطاراهزا هلا رلیسداص شعذم یروغغق هند ارط ا كنو تولو ضوحرب

 مرب نالو | شا وروق «د هراد وب ن دنغد دلوا شل وئوف هست دفوکشو

 لیخ كر دنا حاتتفا قبح بابو حادقا لوادت بولی ر ووا هت شع
 هداروا قر هنلوا تدوع هی هنانشاو؛د روک ذم هن هرکصندک دلا رشذح

 تاغرت بوالو ا نم اعر ندنکبترابع ندرارف هدنزاسو هدنناوخ

 یک ینا دات کیا ١ صفر ید رزرف نالوا هصاقر هلا اس هناینخل و

 شمامروک سلح اص سس | سلحرب هل ول هدنشایرع فولو

 هدیفسوم درج اهیلا یوم ةدوحم نکا رزوط هدنمح هلل وا ندنغیدلوا

 ناکربو هطوالرب هلیدصد كممسوک هفول یتئراهمو تامولعم نالوا

 قرهلاح هع شل هعشل ییس هلج كرلن وب بود روتک نوناق رب ورونطر و

 ندنشیدلوا لزوک. 6 ام راهظا یتراهم نالوا هدناماعم

 یوم دیو فواد هرایعب یدا رامرات نش وهو لعع كد ولو

 *و رعل هدنعشع تاماقم تولوا یتوتقم نوت نوت هجر وک لب وب یاهبلا

 ( ینهآ )

 5 تم
2 



 115۹ + فولق تناکح

 یتکل هسوب هس ادرکب وشالوط هدرلت یه ھ ایم فازو قر روا ینهآ

 تامل . .یدلوا ن ناتکضفر هدشنارب اد ووشآ هوش بولا هل رظد شب

 یا هیاهیلا یوم هب وب كر هک هار بوقیح ندنلا یرارقوربص نانع
 نکتیحو قشع لزسو . یدتک ن دعٹاب ملقع ےب ترا ےتعت یلو ےب

 یوم هلباعضاوت لاک كربروس هارب ییزو! بوید یدتیاراک هاج
 تاکرح کدروتک هعوق و هلتروصوش كف ولو ید وا لا كناهيلا

 قولق ندنکیدرب ولا تدحو بضغ هباهبلا موم هبوبح ند هیزواجت
 یداوراع طقف . "رکولوا رک هسا رولوا ےک ره زس بوتاق هب ورک

 ندایلمافر , یحاصیرشو ناش هسدا "رک دن 'رکیدک یڑکد ح بودولوا

 كلام اکب ہد :رکیراکفارکا  هسیک رب ندتفع لها ہدلاح مخیدناو
 ق رصتم اکب هکنوچ ردهدوه هسیاراو یتوزرآ قلوا لصاوو

 لردید كسکح هیمروک یباهدرب هلبودنوب قترا ردلاحت ما قلوا
 یدک هلماراتفر هف رط کیا رعرع تماق لاثم بولاق نداروا

 هیاروب هیاد  رلیدلوا ديدان بودیک هرص یس هقرا جد رازق راسو
 یدلیا توکس ندنخبدلوا ماشقا هدک دلک

 6: نوک ی هجوازوتوا #
 هد هی وند ف واو 2 بو دیا ز اغا هم القا باد

 نايس و مدان هلیسهدازندتکرحو ا یتیندلوا رسساحم هم قردلاق کا

 نروتک هباروا ییودنک نکیآ رونیشود نو رو بیذک لب وا بولوا

 قروریدناق نوا قاصد راج یزرس ن مدنفا بولک نوا هرابتخا
 ندنماشنحاو هب دی د را د ول رس هد هسا | مدروتک بولا هارو

 هل طاعراکفار هلل وب و ردلکد یوا ىج رسا یساروب هک م نکیدمالکا
 u و هته زان لوا هیلی قد یاوقو
 هدنفح نوعکتا ردیس هکر زا اد رب لوس اھیلا یوم یمرولوا

 ۱ یدبد یب مزال نکا مظءلورفوت هدا ز

 ییدب وب رسا كرد ار هه هفواف حد الو كن هرول نه

 یرتو دیارت اهدن اقرب یرادکاو مالآ كن ادوس ینبدلواراتفرکو كلاس



 وک راهنوراملافلا #۴ ۱۳۰
 نورد ندنع دلو ادیهاات ناک اهدرب ییاهیلا یوم هب وح بودا

 الا یموم هب وح نکنآ رونوکو د كردنا نیناومآ بونالناق قلاتقرپ

 ر رق راس یکیدمروک كفولق قرهلوا هستم هلبا سا بلرپ هت شی
 نوزح هل وا: یی لق بور ڪڪ هب ورا ندر هن اخت او يد رازکت هج باز
 یکیدلو امدان ندنحابق یکفیدت وط هکمردبا نط كردبا مست هللسمروک

 ےک ككرسو قمروتوا لیصوا هل وبندنوب یزکنحابقوش هدررگخهدنبو
 مرد وقع هل راط رش كمر دل اکب یزکغیدلوا

 .تافتلا هلتزوصوب یە وب یکی دتنادیما عطدندنت اقالماهدرب هسیا قول

 رک ناته یلاو نزح لوا یبک یکیدروک ینکیدلک كردن
 بواوا یبحاصم كن اخ کل وق مدنفا بوشود هتیسات رد موس ندشاب

 نسحكلرس نکہ دنن توا اميلا یموم فن رزوایسعد ردفولق ید معآ

 فرش نوکو مدیا رذیا وزرآ ك یشروک ندگیدتشیا یزکتص»
 شان رەد مدلوا نه هدهح رد ىر وشلا یکن دتا یرش هل رکتاقالم

 یس هکم ردنلکا ی نیرفاسمو ماقن رعشبنج كلاح بورب وچ هر زق

 یر هبلغاپ هفت هرزوا باس اونم هدولنوپ  یدید و دیا تیبغو
 هتمرارف قلاتروا قترا بونلکا هرزوا بیئرتوب ردق»هیجتدب | بورغ سعش
 اقا | 3 هلن روعک تقو اهدزا رب بوئلوا داقنا راعوم یک ینیدلشاب
 هرکصندقدنلوا ماعط لوانت هرزوا یلواییع قر هنلوار ات ف

 ردسیمراو یر هن راج لزوک كناخ هفواق اهیلا یموم هدتبحاصم یانئا
 یراهبراج لز وکهدن دانوهردانكب تو اد فول ندنکیدتآ لاوسود

 نالوا هدشات مادنا لک دا شارفتسا ند رلنوب هد سا راو

 كنوو ردراو قبح هلیس هداز اکا ندشیدلوا انسح كي هراج
 ندکدروکی مدنفا طعف هدم هلا رول هد ردقوب شم هدکلل زو

 هار هد ردقوب لزوک هقشپ ندزنس جا مهد ردلزوک اکا هرکص
 ینطوظح:هد 9 یوم باوحوب ندنکید رب و باوج
 هلب وش یدتا ناب یفیدلوا ےک كنس ودنک ندنغبدلوا بجوم
 با او ندنناکدازو نادناخ كناروایردب بولواارالد یعما كربقوب هک

 ( ردف )
 ًئ

 ةع دخت تس ۳



 1۹ 6 قول دناکح #
 .ندنفب دلو | تاذرب شعابلح ینب رظا نسح ید كاخ ندیئحو ردق

 ییهیکیربت سا رم هناخ كيزوا نالوا نک ها اکران
 نو ۱ هم یسلوا شمردنوک اروم ,ندن رطوبت

 ندنکیدتا دا تعا یک ا كرد, !بلجیرلناذآرآ سلاو ےک ضهب یثان

 قج هنیقوط هتضعو كجهدیا لافتنا هسومان ندز هسیآ و دباش
 ,ندقانوفقر هلوا ارحا هدراب *هلماعم هدیراعح هساردبا روهظناحانفرپ

 یدا رولب راعیج
 یتا كرد فولاذ یغددل کھ نم هدانز ندقولد اهیلایموم

 رامالڪ «دیدانو رک دشود تسانم دتحاصم یانا کک

 لارج نیرو امار ی اهلا یوم نو نو ردا یر

 یبوم بوقل اق فولق هرکصندکد لرو ماسنخ ه.سلحم هیهکل وا هرزوا
 هل نشد ییسل اج قرش.هل وب یر تدم قرهناش هنغاا كنابهبلا

 یرادارا قفاومو یتفج هم هلوا نکم قلوا مناق هنت دل هسلوا شمیک
 تصخر نابسااب ینکح هروس زول دش رلبابک اخ هن نر هسارولوا

 لر هتس وک ؛دعاسم یور بولوا نون ید اهلا یوم  یدنسنا
 عنصمو کج هیاکب دلع یرلق دشلوب هروب نم *رابتخا نوک یسادرفو
 رهاوج ددعرب لب اقا یربدقت تیق هدننوردو هدف رغا تاغا نو

 ,هسلاردب | یاکتتسا ندنلودو دیاش تودیا مدمت هر دره هدلاح یییدلوا

 ید ولد بورپ و.تصحر دف ولو لر اردنا ناب ینکج دیم وروک اهدرب

 هراتخا ۵ رععرح ورانشنط نیا او ی هلا لوبد ركشنلامم

 یوم یدقبچ ندنسوبفقاقز هلتنالد كن هروب زم كرروک یی هروب نع
 یدناب بولیکج هنس هراد ودنک قرهلوا لصاو هنبارس كناخ هبلا
 ندنکوا كن زوک تابیقوذ یکد روسو .تالاح ید روا هدهسیا
 تاناه# با من تامل نرد نری ا لا تارا لر هی ر

 كناخ یرغوط نفوز امن ندنکیدمرک و وا دن زوک هجهرذ بودا

 هلا هفد هداننا تب ويغ كموق مم هتسبا ناخ بو دیک هنب روضح

 لاوس ینکیدروک شيا هنو ینغیدلوا هدر هلې ج یښیدماوب ندنغیدنارا
( 17( 
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 سل وا رک ندعشاب كرکلوق زس رکا مم من یلومدنف ا كج دبا

Eهنشاب رەد نکس زا ل عرش هاو مپ  e 

 رگ و یی ا هکلام كن ارالد بودن ا هاکح رب زب یلاوحا
 هلسع | ناس نخ دلوا یلاثما اتعیعح لرد ا فصو لاک نالوا هدتفاطاو

 3 یک درج بو دیآلج هتفردلوا تیانک ند هغلابم كنو ناخ

 ناب هفولف سمروتک هدکلرب خد یتسودنکن دنخددنل و وعدم
 :تفو ندنغیدلوا یدوم قار دادزا كاك شداو هد هسلا یدتا

 هب هناخ هلتروصه طعف کالا ناح هداز ندقولو هنلولح لد وعوم

 یسودنک ندنکیدتا ناذتسا فول نکج هل هلوا نکم كارک

 بوروط هدلحرب هد اروا رک هلیمان یسهلوک كفولق ردا هماج لیدبت
 نا مان هل وب تتلو قوا هلسمروک بس انم نیس اشامت وزب
 دکل : دك ازەر و اوج ر ندنکیدمهدیا تراسح هغملا هتسعم

 n وا تدمزارب رلیدتیک هنسالوح كععاحرو دم

 شمر وتکه دکلرب یزکه لوک ی کۍ کیدروک ین ولق بولک هر وب زم هراتخا

 یدیدزکی ر دنوک هب ورک یول ص هوا یس رو کر بار اما رکس
 یدلباتوکس هلیسهروک یتغیدلوا ماقا .دکدلک هنار وهاد

 دک نوک جتدرد زوتوا

 قوهلو ارام ندنمالکوب كنهراستخاناخ هکر د بودی | ادب همالکه اد

 مدا هب هرابتخا بودیاسح فولف یتفیدلو ارغتم نول كنس هرهچ
 یسهب رعشتعییطو بولوا تام هلادصنسحو لقاع تیاغهلوکو ب مەدلاو
 ییشلزوک كب بودا قطدراغشا ههادبلاب ندنعب دلو اهدلاک ځد

 مدرونک بولا ةصاخ هلته مکیدل ینفجماو !نونملزکیدف | ندنکیدتا
 قعتا یولف هن نورع اهفش یش هنن رزوا كنوبهراستخا هد کد د

 ندقانوقهدکلربیج واقرهلوا «دننفایق هلوک ید ناخبویل هجارفو
 یک یکیدروک یناخارالد راددقرج هاا ود روک ذم نورک ورکا

 هدک دید را نوعتی زک هلوک وكردا تاطح هج وت هد واو

 ( مدنفا )



 r 6 قولق ةباکح ۶
 هوڪو هکوچ مدروتک نوڪ ا كمرداکایمذنفا ةصاخ مدنا

 ةکهردبانظندنفیدلوارهأم یاشوسانش یی سومو قوطنو فح تباع
 هسا یک نکگ؛دید هقیتخایفرکایخدارالد ید درکسرواواظوظحم
 هرازبق نالو هدرمسح مز هناخكرهد رلید_لک افص مدلوا نوت۶

 نکسرولوا نایب و مدان تهجرهزاهرکص زس هیعا كازسوطعت انوکرب
 نوحاكماعا نوح یولقو كرد !لاثتما اکو ید ناخ ندنکیدید

 یکدربو فګ فح هل وا ندنښیدلوارو ع دکملکود هغلطص هدناره
 یسد رغوط هقواق نودک هتشوخ كناهبلا یموم لزوس فیط)ورلباوح

 هکمرب روک هل واو  ردمدآر لقاعو یب هقیطلو حورلا فیفخ تیاغهوکو ش
 نوساو یلیفاس ر ماشفاو ردراو كالءهداز لصا ید «دنراوطا

 هکماداممدنفا ید فول یدب د مدتناظحكي ندنس ودنکارز

 كل لرکلوفقئرا ید-اوالئان هن فرش كرکلوبق زس مهلوک
 ندنوهناخ بولد یدلوا یس هلوک كمدنفا توعج ندغرصتوب

 ید ناخ هس رو٢ یسعد ید د ریش تاذوب ادد رگ یج

 ىلا كلاهيلا ىع وم هلبا باد | لاک لر هدیک هت روضح كنارالد

 ینرهلوارهظ »م هشدوبع فرش كعدنف | هرکص ندم" رکلوق بودا سوپ
 هدتعاطا هک ماو عاق هد رکتلود تمدح مرک هلوک ن عا لوف دازا

 یدید مردنا وزرا یعلوا عاد

 قكيدشا لوق راخقالا عم هل وڪ بولوا رورسم ندنوارالد
 ییووتهدندزن هلتهج یکیداس سکر ھ یغیدلوا كف ولق هلوک هکر دقوشو

 كيلاع تودا طابتحا هدلاحره كن-ودنکو کج هنیلک دانا هسا

 هدا كفولق هنن ةناما كنهلوک و یتفب دلو هرز وازاتحا هدنناسل

 تیک یلیخرب هلبا هدافا یتسمروتک رار تو" ییدلکرره طعف بولو
 ناوئد هدنسوشرق ران د ناخرددرووا هماعط هرکص ندک دا

 هد هرفس ندنغد دلوا ظوطح هلیس هداز ندناخ ه سدا ارالد یدروط

 یدتسباكماتا هدعاسم فول هد |ساتلا ندفولق یتسمروتوا هدکلرب

 هکمادام ندنغ؛دلوا یطار هنسمزسوک تدش ردق وبا رالد هدهتسا

e 



  # (T9راهنوراهننا فلا 36

 وک ود "لروتوا هباروا روب دا وزرآ ینسمروتوا هد هرفس نو
 تنودیا بد هش رزوا كنو هلوک هتخاسوش هد هسا یدرب و تصخرب

 سالا هرکص ندقدللوا فیلکت هعفد چ وا تاهن ندنفیدمروتوآ
 هیوروتوا هنتسارا كفولق هلیا ارالد هلن ابادآ لاک كر هد بدالا قوخ

 هشب غا یدق ارالد كر هلب روتک بارشو ترشابم هماعط لوا

 نکسکج هديا شون نوب همتشع مب هناخ بورپدلوط هلیلا یدنکر دق
 یومو یودر ندنااضتفا «دنرشع سلح ید ناخو یدنوص ولد
 یجدق هلبا ارجا دخا قوف یعرکتو عطعت نالوا صوصخ هباهیلا
 هنر زاوا كلوب یدتیا شون ر هید «دزکعشع زس بولا هنبل
 هف ولف قرریدلوط اهد حدقریارالد بودیا ماود مادم سوک .دنرانب
 یسهب وعو یلیکوس كناخ لس ی هدابوب هتشا هلبا هاکن فطع

 هلیسعد مروي دا شون هنقشع نکتیحو ليم نالوا همادنالک ناشلوب
 مدنف ازکقابقر هراز ق یک شنا یس هره چ بولو ا بوصیروشافولرار
 هن هل یتس هب راجرب اتداع ینلابقا یلیکوسرپ هلن وب لکد كتمت یلو مب
 اضر هتسهاواداب كنب راتسا هدسلح وب هد هلو مروا هلا هم غا

 ندن نکتاعر هطایتحا وش یدعش بباجعا رالد هدکدد مر زتسوک
 هرکه دن العا كب یتفصو كمادنا لک نوکۍ کنود كرهلوکو دد یدلک مزال

 رارصاهزیس هدب اب وباما كسرویش روک هدنزویراکنا یدعت زکیدنالکا
 هدب | مسرب هنکیدهاکا توشارب هرص هراو هنکیدموس یادنا لک هکمردنا

 ۱۳ت ي وخ لنارالد فول هن رزولسمد رکسهرولس
 بولو ز وب هلیس هدانز یزکب ندنکیدلس یتفج هلوا یضمو اق كب
 نوسلوا هنقشع هللا مدنفا لر رک هکنر ندکنر بولوص تو رارصو

 میا لوق یتسبرب جه ك لزوسوب زکه دن نکیک زاو ند هفیطا ولردوش
 نکسر روب وفع م هدبا باکنرا یتناهارپ هلب وب ردکمتمت یلو ےب تاذواو
 وج هلت وڃ لاک كف ولو ارالد  «د هسا یدید:

 مر اف هن دنقا ااطخ ید هناخو لر دا رارصا هدا زز اه د هکشرروک

 ( هلا )



 çe % قولقا ۳ ؛اکح ¥

 كنو هدتکیدید نوسلب وس املطم یتالاح ندیا نوک هدنرانش هلن ؟

 نالوا هلبا ا رک یار یدنفا مناخ هکماداه ناخ هني رزوا

 دنعل ردفوب .دنک رارویدنا اجر یرکمروب هباکح یتیس لكتب

 ناب ًافطلزک هسباروبشب زوکب وسشلوب «دهرن . نلک مزال نکتیا
 مردناماحزتساو زا هصاخندنف ارطا رالد هدزکه دنن یزکمروسهدافاوب

 كمادنا لک هدلاح عيڊلوا یرع رک هد مدنفا خد هنار الد نولد

 لوا فعاو هلاح وب یس د رغوط ندنشدجا یشرب اکب ن ندنس هرو

 نذرلمالک وب كلاخ یدد مروبدیا قا مو. مرسلا هدا ز ند سس:

 یتددلوا سلنا كنارالد  یدشراق نوت نوش هذ كفوا

 یداللک | یفیدلوا بهاذ هنتحص نولوارثأتم ناخ اتةیفح ند هفیطلوش

 لر دبا ت وکس رابتخا نوجا كمالک قلنوغز یبرب هسلج هد هسا

 ناخ  یدشلوا ماود هب هداب سونو حادقا لو ادت قرروا هب هغیطلو
 روتفالب ندنکیدلک هنس هجرد قلوا تسم قنرا لر هنل هئشن یک یکر کک
 هنعامسا هد هسا مدتشدا نعصو نک ادض بوخ رس مدنفا هبارالد

 مرذبااجر د>ریغ نمهنارجأع ینرکم یغاچ یقرشرب ندیدم هلوا قفوم
 مدا ندنکیدنک هتشوخ هلسهدانز مالکوم كنارالد هدنکیدید,

 لر هیتسدا هطو الریالوا بودد نول وا قرش یکی دبا

 رزاس عوتتم هرکصو بو رغاج ی رش جاقرب ندرلیفرش یکید وس
 نالوا هدیقیسوم هقتشب هقشب هدنس هلج ندراوه لزوک تودروتک
 ردو هتفو لوا هدنجما یرع ناخ هج دب ا راهظا نتراسهمو تامولع

 هکیدنک هنقوذ هجردرپ ندنفیدلوا شماقشیا زاس هلبوب ادص هلب وب
 لدتا رورسم یب هارالد قر هغی ندنرطاخ یکل هلوک كنسودنک
 هلهجو قبال هد هسیا یدتیااکب یزکفصو,:ٌلرس فولق یسیرغوط
 و داانا فولک یل راو ۶ | یدیدر گیل ل ناطقت اه توسما

r:ناخن ندنغیدم هدالک ااما یدتاتراشا یتسلیا توکس بویالب  

 ام نالوا هدزاسس ترور ادص رک لس هر دیک یا
 لو را دو وچ ندد ۸و ووا دنا و



 1 دج راهن راهتلا فلا ۳۹
 نه  ردیسودنک تهاش تولوا هلوک وب هکیدلبا ںی هدا
 ید هراز نالوا یر هقیفرو توتلقعماب بودیک قر هلأ دغانا ندنرب

 لا ہر شعا یسودنک كهاش شاکد هلوکت اذوب قج هطوصا
 ناوبد هد رو ضح كهاش نودا تدوع كرهد رولوا ھی اع

 یکی روطوا نورو مدنفا هجر وک یلاحوب هسیا هاش یدروط
 ةمروط هدقاداهدزکب روضح رس ےب ندملداوا نک لوک رس نب
 هسلوا شماغا رحارکآ مدنا شمروتوا هللا رک الز نکیآ مزال
 ارالدیدد مدیا نعا تکرح هناخاتسک هل وب بوروط هدقانا هنن ا

 قرهنابق هن راقاا نامه بوشود هتتشخو فوخ ندنرلمالکو ب كهاش

 هدسلح وب ندمغیدلوا بقرب زمس هب رجتو مک نک هبراج مهاش مدنفا
 ند رکتتفشو تحرم یزکم روی وفع یتحاقو روصق نالوبعوقو
 هقمراوابقرکود شات یک ییارابالب ندنزوکو كرد مردی ماحرتسا

 نکیفروق قرهریدلاق بوئوطندنلا كنارالد اش هنن رزوا كوب یدلشان

 بورپ و تیلست كرد مدلوا نونم كب ندنسلح وب زلک ررضرب هرس
 نا لاح "هجرت ید ارالدو لاوس هدیشودنک یتفیدلوا مک كرق

 رلیدتک هننارس قر هقیح هدکلرب فولق هلبا ءاش هرکص ندکد تا ةدافاو
 ( یدتا توکس ڊیسادلوا ماشفا هدک دلک هارو ند هاکح هاد

 ډک نوک یعشب زوئوا
 مادنا لک كنارالد هکر د تودنآ ع ورش هب هراکح هباد نوک یسادرف

 ا كرد | لج هتک اش ییهفیطل یتیدلوا شلیا هفولق هدنفح
 هدهسلایدتا ضد الف ود ردزس ههبش یرلک دشوس هلتروص وب

 یدا هسلوا شا قاطتتسا هکر لوا ندرامتیچ ندسشناب كنارالد

 ۱ ردیشارب هراح هن نکل یدراعیح هنا دم ییلدلوا ی كتشک

 یمادعر د كني دلك هنارس كر هیمهدبا مضه ولردرپ ناخ یون یدلوا

 توعیح نکا ودنک ندمعب > ر روصح كقولو حابصلایع نوک

 هنط وف س ندهاش رطد هلل وب ۳۳ یاوب هفولف یدروسب ما ی

 ند ااضتفا نوجما حارخا هرهاظ قح هدلاح یکیدلیب یش نالوا بیس
 ( هاسا )



 ۲ ATV ۳۹ فول باکح ¥ ۲ ١

 تعاطا هن ها كناخ در هبد شعا هل وب ردق ر ةا تاشالصا هبانسا

 ندنکلع قر هتاف دن رب كناراک ناثلوب هرزوا قنعلاق نوک لوا بودا

 هدنفرعمموق ر ندنغیدلوا هجوتم هنتهج دنفرعم نایراک یدعیچ

 یدمروتکر وتف و ۷ الصا دب ودنک ندنعب داوا شروگ راتک الف

 لحرب دن ودنک ید هددنف رع” یک شمالوا هد و هناک هلتروص وب

 قید وجوم دقن تاهت هللا افصو قوذ ااو هک كردنا راد

 نانو عماجر ندنغی دملأق هراب رب هدشییج هن بودکو ت الماک هذهداروب

 یدلوا نیشن تلرع كر هلیکح هبازوا بودا ذاختا نکسم هبودنک
 ةيم و ندنراقدالک | یشدلوا ندالع كنو افع هداستا یماقا هدارو

 قر هثلوب هدنیولست ںویعیاروتف دن كردبا سفن فافک لزوک كب هلبا
 رادلام تیاع دععاح نوکر هدرلنوک ىدا رروتوا اتش یا

 هرکصندکددتبا اد ایزام هدارو !بواکراجرب هلیمان رغظمرآ تع | بحاصو

 1 كعاتحايس تولوا لماتش لصانع نک هد ید یولف یدلبا

 E NY و دح کا رولک هنار ول قر هعیح ندماش هلسوزر ۱

 لتق یرلمادخو ع ابتا ناسا وپ هدعابندمکیدت| فداصت هرایمارح هدلح
 بوقارب كرهیم ربدلوا نب و بولا یماسیشاو لاوما هلم اب كردم | فلتو

 هلهح و و كوواد رفظم هدنکندد مدلک هیاروب هد رک هدنب نادا

 هرکص ندکد رب ورایلست قاطرب بوبیجا لردبا داععا هنس هیاکح نالوا

 رحاتو ران دهلاق ندا واولد لعدیک هر هناخ مزب نکلک ۵ ره مهفرا رک ەلاق

 عابناویماشتح او تب زّتلدس هناخ رحاترا داوالصا و هنسهناخ كموق مع

 یداللک | یتدلوا هکر ندنورت باڪڪا هج روک ننک كننرلمادخو

 تحاصملیخر ۷ دیو هدکلرببود ر او هبهرفسیقولوم ود مرجان

 نوک ییساد رد ید, !تدوع هتل و 9 تصحر هفواقهرکضصندکد شا

 هنس ةناخقرهلا دکل رر هرکص ندک دتا افا یزام بولک هعماج هنر رجا



 4 راهنو راهلافلا # ۱۳
 حاف و هداروا هدنمان دنعشاد ماهطاا دەب یک یکلوا بورونک

 وت وا 0 "رب هک را فولد تاد ۰

 a سلا تب دحاهد تولوا e هدنیسا| رهاط

 در دح اتاذ نس تنادح یاضتعم هد هسا شەردتوا هل .وا ندوب

 كرد اروهظ هعزانم هدنرلن هل هج وز ندشدلوا ید جاما

 شاباقالطا هل | 5 قالط هلل دح هد هلا شا قالطا یس هحوز

 رص ییهدباب وب و رابجا یا ها بح تدش نالوا هنجوز یدعشو
 هژنسیدعش یف رفظم یردپ هلتمجیکیدلک مزال هلح ندنغیدلاق رارقو
 ارجا فافز هصکوبو دفع ید ندنکیدلبا بیوصت یکی ا حاکن
 که ساردبا تقفاوم هشباوب رک | کج هقارپ هذن هدقدلوا حابص بوئلوا
 ابا وش ردکح نا ناسحا نوتلا ددع ىلا ندسلالخ هزتس
 ل وف هد رک هدنن رارو وب دارم هلب وب هکمادام فولةیدید نکسهردبا

 دنکلزوک فكر دیبا توکس دنعلاد هد هسنایدرب وباوجودد مردنا

 دو الع كمدا ند ذمروک نعد هکیدت | فصو «د هجردرب قردجآ ثحم

 دلرسمروک یتفیدلوا ماشقا « دکدلک ةیاروب هباد یدبارولک یکج:دیا

 یدلبا نوکس

 نوک ی عتازونوا
 كللاج لر لوسا هکر د ب ودنا ع و رش هب ذی هناکح لیکن هناد

 كر مدا كجد ا هلح همد ندنس ه هدنکلم وب نعد هرکص ندنفصو

 رو ندکیدلک مزال یسلینوط وکم هداز كنو هد هسا قوج

 و هدنن هل هح یییدئلوا , وصااهد یسضاوا هل همدآ ین حار

 حابص کمر دب | فلک ید یساروش هرس رد

 ند زغطم .دنکلعو رار هل رکا قالطا
 لر ءدا نیع فولو هلسد " رکیدنا نيم ىن 0 دک ووا هل ون

 ناسا هرغظم فک بودی دنمشناد ندد ردناشا یدنعملاد

 جاقرب ناناو ندایلعاف هلهحو طورش نانا وا هلبا فول ید فطع



ET 01  
 .قر هنلواحاکنو دقع هلیس هطساو دنعشناد بوئلوا د هسا
 هلاخدا ه طو رش رهاط ید ییمام اب موم هدنلس هطوا كرف ی

 .تاهن كرهد روقار هلقیالوف هس مروک ی يزود لزق هکیدربدتنا

 هن رارزوابوب وق کوک واق هرکصندقدنابق یزامنوستآد بولوا ماشقا
 فولقدراصب ندنفبدنلوب شهااهدنغات هسا یق . رابدابق یوق

 اک کرق قرابردشرا دا یا دقت ق بو شوم
 مدار, ییدلب چه هلبوب زق هرا ېب یدلوب هليا لاح جوک
 رک هتبلا ندنغیدلوا شیارب ن وچما هلح هلیصوصخ هنکیدشارب هلی
 هنج هنلوا باما ىر ندرلمدا ارتفرظالا هبر کو هدنجگا ساب
 كاج كرف ید قولف یدرولوا یشالتم بولوا برطضم یتوردءاس

 یزول بولاق هدیانارف هلتېج یکدتشا نددنعشلاد ییفصو

 کوب ندنکیدتبا قاره تباغ نکل  یدرواوا ردکم ندنکیدم ةروک
 هکعا مالک لره هشود تامدقم ماطر هربق نوجا قلوب هراحرب

 اته ی هدتفارظو تکنو اتکی هدلاجو نشح یک زس مدنفا بویلشاب
 نوجا میدلوا لئان هتفرش یتلص اوم كن امز هب وو ناپهج "هردانرب
 یالط كن هک هک هراح هنهد هسنا روب> نامزو رورس "هل اکب ه هک پ
 یزس حاصنراب و بولوا هدر هغلوا ذذلتم ندنتنل کلاچ هاکن

 وش ردمومو نوزع مورد ندفرطرب هدنوجا كتوب ندمتج هقارپ
 ملی یمنج اس هن ندتغب دلوا لاوزا عیرس لابقاو تخم عیدلوا لئان
 ندا شیر اکزور یبضغ و تدح دلرهاط نال و ج وز رف هلا سعد

 نس تاذ نالوا كجهدبا برقت اکب هلینسس انتم هلح ید هد وړا

 فولق یدید مرویتیچ انشآ هنس كسن ارز  ردلی اکب كا
 رب هرټد یلقندنغیدلوا یل انشآ هسس وب جد كلا هلسلا ییاوج وب
 یاوق میجونوخرپ ین ورد كرک هدنن نکس هدکزس مدبشفا ناما
 هرق ارز كلروب نایب الوا نکس یک س ًافطل روبدیا نوک کید یعساوح
 رووا هنسس كن ارالد عیدلوا شا فرشت هلبرادید فرش هدعرق
 بوک آر !هلایوم.دسنکیدید زکسه لوا زس نینزان لوا نیفابص

( ۱۷ ) 



 گر اهنو راهناافلا ¥ ۱

 هد مدتفا توا خد فول هلی سعد : کس هوا فولد هدزتس

 :كناخ ارالد دن رزوا كنو رابدشلس ان ارد زانوب بواد مولف

 نسطاتحا ( اط ر یلدلوا ش زعا فرص هدنتح كفوا هدروضح

 هند دنلوا دعو درط بوشود ندروک تهاش كد ولو مودرلمراف

 او هدککج تمادن ن الاذه لا نوجما كنوب و ینغددلوا بس
 هلکزس ید" ودر دقیس هلجكران و مدنف ایولوهد هسنآیدس انا

 لمس ادع رات یارک نکا هنن ب ودنا کشت هتلصاوم نالک هلوصح

 یدد كد القن ییآ یداوا هلتروصن :رکیلک هباروب لس هکر دقوش

 :مردب مدا هکرد هدن د دص لفن یک دلک هلمح ون هدنف رعس ارالد

 هدنس هناخ هل عطم رحات تفو یکیدلک ار وام هدنو رس هلا فلا

 لیغوا یب هلیس هسبالم قلوا کد تسود وربندعدق بواوا راسم
 ب ه دشندوع هع رف هرق ندن رلک درب و رارف هدنرلن هج و زت هرهاتط

 هزس نوک می درو ک ی رکیلاع تاد دنیا رک دنن یدردنوک هدنف رس

 شنا مورد کلات بومردلب هزس هد هسا مدل تب هلیس هدا ز

eلد مکلزسرا داو نسرببدت مع ن درگ نکن هک "وب بونا  

 زراعی بع ار لر ٠ رکن راقم نالو رعوقوندنناكناخ

 یک ترا ارح هنن ساب اب ناقآ ا واک دیک اردا

 e رس الاتتما هنن رها كمردب هک هراح هن ىدا نیهدنا افطا
 وز ی هزهاط یاثم لد رشا لتر ريب تيج وز E هلل وب

 کناذ نیکد هیدم" ندنوک نالوا متقرافم ندزس هتشيا رایدتا

 ندملق یخد للومأم قمواق هن یک ینیدلوا رود ندمرطاخ نآرب
 ۱ تم و هکردوارمنا هلو ردتکح هپ و تشا۰ ید ا کا
 اف یو راک را رسا اب هتک و اذ شندلوا شک هلیایتشاو
 2 روکش دلسمروک ینغد 2۱ دلوا ماشوا هدکد لک ۵ : ار وب هن هاد یدد

 ۱ ¥ نوک ی دف م . زوتوا ۱
 دشا ندامیلاییومف ۹3 رد بودا ع ورش هب هناکح لیمکت هاد

 فر ها اق یس ۵ش هجهرذ قارا هد داوا ارالد كنو یاد رلزوسوش

 ( هكوبو )

OO TALL ۱۳ 
E RE 



 ۳۳۰ چ یفولودباکح 0
 نامه اردا بھا هلصو ا ییلدلوا ره ظم یربغ كل وم اف هل وب وچ :

 بواوا یک زس ینبع ہدیلاح لرکلوف مدنفایاوداشک یرورس ناهد
 الما یجراوج یاصعا نوش کوازتفا لاو رلتسا یمکو کز کتیحدرد

 مکیدلک ردق هدنق ر مس ل ی رهزک یرس رس یرس رس ېک هثاوید بودیا

 قیجوز هلکزس كرەھا لامآ قفوم قح بانج رکش قوح هن هلتهج
 هج رک مفلغاوا رود ندمدقا هلا طوعس ندر ظد كنا ید ا بصق

 ثعاب الاانا یدلوار ساو مابجوم كزک هد كوو ار رک
 هند قعلو برعم هناځ ق اهدای ان لاحوب سیا رص اوم

 كز هد مراتوط ولعلاط ییدنک ندریناسنا ی تبوشا 2 ۲ هرک كن

 زاسهو روح راهطا كرهدیا تیک ضرع هن رر رب ردق هحاص صاح

 ںواک یر ندنرهلوک كرغطم ,EN و هطوا نين هحاص رایدتا

 ك نسم یدنفا نسم اا ردق یییدعیح ییسو قرەروأ ۳ ی وه

 در النمارل,دلروکو ززوسوب كولد  یدلشاب ت
 یک او ان ور وش نکلو ید ا ردنا تب ٍ هلا ارالد هل . بویهرکا

 هناکو یتغجهلوا مومهو موعلدیم هدنګا تقوزارب یی 9
 عطعت ال كنهلوک موق رح ی 3 برفت كتفو قسح هلا یک رولبرپآ

 هکیدید هنارالد ر هکچهآر بوبالکآ ندنسمریغاجبوریغاب قرهروایپ ویق

 ها زوودمر و هل روصحو تحار هع ندعدلوا یار هر مخل ةع وب 1

 قالطا یزسنیلح اص نک هد هدک هسدا یلیحاکت ردعن ره زب مدنفا

 یدعس مدرب دا داععا هنیک و دعو یزلنآو مدتنا نیع رج هدا

 هدارک هوا ا مسد ر دفن ره رساعفاو ارالد یدید رجا هر

 کسرولس هدا فلخ ندرکدعو نوعا كلوب, کیدلی یشنداوا
 وان هر ۵ وب و قسشع 2 قلعمروط هد دو رب هل و هدلاح نرککیدغا

 لصد هانم ارحا دعو وب ینو رطاخ كزک هبراح و و ردیلکد

 !هدآ وب طه ردراو :رکفح اعقاو قواو هدک دید کس روا هد هنکبح



 1 وڳ راهنوراهنلافلا ¥ ۱۳
 مدار هاوو سکہ رابدلا بب رغ نب ندنرلقدلوا یحاصتثیحو ردح
 تردق گران وب زکه دنن رلردز دتقم هغعاب یسرهاکب هل _تهح شیدلوا

 سس مدنف | ربخ ارالد هنن رزوا یسعد مروا هدا قوفت لصن و

 یاعلاو ناسحایرلکج رب وو بوبةروف الصا ندنریتحو فب وح رتا
 ا کد لربآ ندا یش عرش بوسیعا لوو
 یدیدرامم هردا ندزمس نب توم هلو ارد تعم هغعاب یشرب

 اقج وازا ردقناکب هدیابوب و ملکد ثئاح دمی زکه دنن هقیقط اف فول

 مج هیقارپ یزبسهدنب نوسلوا نکمولعم ردقوب كع ودراو كاوا را هسا
 دک نالکه صیق هفوشعم هلن اقشا نکیآهدکعا نیمأن ییارالد كرهد

 "لر هلک هتسوفهطوا بویلاقیرارقبص ندنکیدلک نوزوا تیاغهرهاط

 یدلردلیهس کلم اف ندنکراو  یدلوا زدنوک مدآیهب
 قباح یدک بلا  یدنلرضاح ماعلا ناشوا دعو یسلروو

 یرلمالک و رهاط یدروایپ وقود لمروش هلتفو یشیاوش رکلوا
 ةماج بولا نواف قرهحا هرهاط یو تونیک فولق هنن رزوا

 هسبلاو یوش هماج رم هرکص ندقدقچ ندماج را٫ در وتو ڪڪ
 ه هطوا یتیدروتوا هدکلر دنا دورهاط یلغواورفظم بواب ر دیک

 ماعطو قر هئلوا تاعرو تهرحه> رد یروشا هدنئ> رل درو تک

 هرکص ندقدنلوا لوان جد ماعط ندنفادن_واراضحا یسرفس
 نوتلا ددعیللا هلایوش هماحتاقر بوکحهرب رب امنت ولف دنعساد

 ب ویعروط هددنفرتس قرهاشو یتسهج وزواطعا ندنفرط رفظم

 وید نوسلوا ندبهندبا لاوسوبد یمودروک مودو ابناو هبت نسج
 ندنفادلوا ماشقاهدکدلک هلصوب ندهاکحهلاد یدلیاعا یتسلیوس

 یدتاتوکس

 ٭ نوک یجنرکس زوتوا ٭
 لاک قولق هدک دتا لیکن مالک دنمشناد هکر یدتودنازاغا هماللک هباد

 هروکه مط قرهآهربب وریدلاق ناسحاو یی هغو نالبررو هبودنک هلروهت
 هسیعرش ماکحا هدنتمو > نامز كناخ ك زوا هلصوصحو هد دنفرع»

 ( یراج )



 نیت هک فولق باک
 یهیاراشم ناتدوخانوب  ردیلمالوا ۰ یانتشاشنو تاو یر

 رویلوایراربخندهاسنعاو رط ناشلوا هانرعوارقف ی
 هنس هناخ هل ار رسلوفطاد قبیر كرحات مدلک هدنفر م رڪ

 جوز ودفع ینزرباکب فو رشع رش مجرب ر دبا صد

 لصنو رویهتسا قمربآ ندنش هلیاروز یدعس د هرکص ندک- دا
 یدعش رکی زاونادوعدوب  ردقل نسفاصا ردقنو ردةلزمسقح-

 یلاح بوشود هنبرلقادا كناخ كب زوا بودی قرر وا هزرب یاب

 نسح هغلرادغر هلب وب یکج هی | لوبقكنهسوگ رپ جه لاق مردبا ضرع
 یدید یرولوا یساضر,

 ینیدلا هلتروصو نکیا ردن لومأم رك شت ندنفرط قول دنعشاد
 كف ول هنغالوق بورغاح یرفظع قر هلوا نانک ب ع ند رلباوج,

 یدتا نایع نغج هلوا جوک قربآ ندفولف یزربقو نایب ییراب اوج
 زود كر هند روس دنا دار یدادزا كاسحا هکلب ااوج اک وب رفظء-

 هجا وس یتسفل بوغج ند دنقرم“یدعش طقف نجر و نوتا
 كزوبنوتلازوب هل وب لک داباطخ هرفظم ندنکیدتشنا یمالکو ب فول:
 نالواهدجاکن تج رک هسلوا شعر و یتسهفاک ك رک راو هکلبو نوتلا
 نوسلوا دنعسلاد رک هنن رزوایهءد ممکز او اعطقو الصا ندم حوت

 لب وب كره و تحتل قوچ كيهدباب وب هفولق نوسلوا رفظم كرکوب
 ینکحهدب ادل وت رلقلاتف لوس كهدنفح هرخالاب هسی ارولو | سصم هدنداشع

 هرب 0 قولو هد ةسیا را دلب وس ییفج هلوا ناعس هدا و ۱

 یوح جه کو که دن تاد دهن : و قلب وش كر هیعیا عم“ هلاا

 هلی روز یل ایعاکب قتلو افي رشعرشفالخو نمروشود هشالتو
 كنىضأخركیمراو هن رزوا رهاط هدنکیدد ردقوب هد رکفح هغمردقارب

 هدهسلآ یدید مهیدتا بیدأت هلمجو ییاجاو م هروتوک هدر
 روض>یفولق بوشوده هم اوعد تباه نفتی دغ ارونف هن فول
 هفولفید احبوالو ار رقتو ناب هکاح هلیما ت لاح ع وةوورابدروتوک هکاح

 هدئس هذوک عماجوشهدلاعكغ دلو | هسوک رند ارتفرقفا نسمدآ ی هب بوق اع



 ان راهتو راپا فا ۱۳۶
 ۱ ااا سفت فاثک هلباهلودف تشحر نالبرب و هة ماکس بوروتوا
 فر تاغرق كکیدرد محارب ید شک هتشاب هل جاکنو ةا

 نیسقح هل وا ردتقم هبهرادا لصت یو نس هدلاح ییبدلو | هدنلا كمد ارب

 هنامورُف یک كنس ردح اتداع كعلفلوا مصم هداعدا وب كئس

 هرکرب یرولب رو ٌرقرپ بسلو ي ةبحاص همدارب لاوحالا لوهحو

 بوک ندادوسوش ردلکد كوفک كتسو . ردطرشقلوا یوفک
 کیک ندراددوب هدلا یتاسحاو ماسعنا یکجەر و لر غظع هلبا رت ییوتاخ
 رسضاح یدنک هکع كنکدزوب لدسیازلوا یضار هل ورک ۱ .قاث

 هتسهدب دش *هلءاعمو هنن رازوسقوفص وب كکا فواد یدد توط

 هدارواناسمه ندنکیدلبا رارصا هنتسوا یزوس بوباع|قالوق همرذ
 اتك | هردفوت نوک و نوللوا ب رض كندا د واع زود هد ولو

 د دشر همش دنروص نی دلوااهدزر دبا ارجایتناق یکبان را نوسنلوا

 قجملواهنهسیارهاط رلبد د نوسنک هنا كنمرح نوکوب زردبا ارج
 نوعا كلوب كغابط قج هل روا ندنكيدتسيا نسلوا نوکلوا هسيا

 نوسیا هناما لکد یار الصا ندنلکوک هتسهلواربخأت هنوک یسنربا

 لصف كناوعد هل مرض كنکدزوب ۶ اح ندنخیداوآ یشرب هدنلا و دنک

 هرکصندک. د ینکدزوب هلهج ووب فولد . یدتا قبلعت هیادرف
 لصاح هدندوحو ندقایط ندنکح هدک هدون تكتناناج هدماشقا لوا

 زاساود بولوا مهم تلصاوهقجهلوا هنس هب وبح هره و هراب نالوا
 یجچوافولقو رهاط یمودختو رفظم هن لر هیغا روتف هلتهج ییجماوا
 شعلا هلو شع تا رض فولوو تدوع e هدکلرب

 بولوا یک شما قاط جه هناک هلا تا اصاوم هين زا یدلوا

 هدک دنک هناروب ندهناکحهناد یدو هتشهدنسلقو كلود ارب هدندوحو

 یدلبا توکس هلیسمروک نغیدلوا ماشا

 + نوک یچزوقطزوذوا #۴
 برضو قیبضن هلب وہ ینولق ر دقنره ہکر ید بود اع ورش ه هباکح هاد
 . عاتقا هلا قاولناطرب هن رفظم هد هسیارلردتا یذأتم هللا د دش

 ) اضراو (



 to) 4 فواق دباکح ۳

 ردعو قو->رب ندیک بولا هتسهطوا یفواق كر دا یس هکنیااضراو
 نکم كم مارا نواف اما یدتا ناب کج هر و نوتلازویحوا بودا

 ار الد لردیک هتنأ كن ارالد رهاطلوا ندفواق هداشاوب یدمهلوا

 نوجا قااربخمدفانارب ندناعوقو نالوا هدنروح كکاح ید

 هن دورو كفواق هلا هشیدنارب هد هجرد رعلوا فی رعت بواواروضهب
 کج هتسوک تناتعو تاب سد هدنزوس قرهلوارظتنم هلز وک ترد
 یک یکیدرکو رحما ندنسوش هطوارهاط یها تابا نکیاردبا لومأم

 یس هرهچو بویلشاب کم رتد كر دبا نظرایدتبا حاکن اکب ییوپرارکت
 یدبا قج هلي اب یدلاقزا هکیدربک هلاحاتفرب قرهلوا یک یرکبولوا
 یتثداوح دفا رب كقولق هلیسمروک ینلاحو كناهبلا یمومرهاسط

 نمدیهااهد رس هی ردک ًالصا مدنفا لرد !نظیدلواردکم ندنخیدلا

 ندنکدم ةتسلا قعلارب نوکول یزس مدارمق ناثلوا هح ردراو

 هدندانع هن نوک یک را طقف یدنلوا بر كنکد زود هننودنک

 یدنفا شاق هنفج هوا دیدشت هدیز اهد یسارج هسبارولوا یصم
 هد دک وب نکستحماوا هلکنا هد هک هراح هن قنرا یدر ورارف

 یجدارالد یدد مرولو | هگحوز رس نه نران ها a هدرگنالتاق

 مروضحوتحار نوکوب ار ز یدنفوط كب که لا مدشا

 هدک دید ردح > هوا هرزوا مداح ےب شداوب مراقروق قرهلوا باس

 قشدلوآهد هحرد هلزکتبحتو کج وت نسح نالو اهزک هدشن مدنفارهاط

 ردقحهنلوا دب دج رجلکت نراب نکس هیلوا هزوا قلم رم مرولم
 ارالدیدرک فول هدعلقر هعیح هسمط ندنسهرب ,اد كارالد بولد

 مادقاوب مدنفا بولو زر ۱ یک یکیدروک واق

 زکه راجو رکسرولوا رهظم نوت نوت «دنیس ۳ دننافاکم کنابتو

 نالوبعوقوو دنع هرالرغ هلماعمنالو أ هرس هدنروضح ۳ نوعا

 نکعدداو ۱ شهتسوکن وکو ب یداب وس هرکه دنن توکرھاط یالاح

 هلعاصعم ناثوا هدندفرطرب هد دساا یدلوا میط و ظح بجو تاز

 یدشود هعورد قد ید ات كن را و تولوا مرود عاد



 | ¥ رامورابافلا
 تار هعا رو هحهرذ هسالوا تذا هلهحو هنهدنمح جد یول هدکد ید

 لذا رک یسب رب جه كرلنوب و نکج هیقیادب فک الصا ندشیاوش
 ,یسودنکو یب رکج هيم هد اضراوعانقاو مارلاوتاکسا هلباهحفالرکو
 دوخا وكل و اا هدنلو كلارالد بونلغب هن ر دو قرهلو| لکو تم هح بانج

 ,یشدلوا ۱۱ یک ول ندیدم هسلارداروهط یسغنف قماش

 .كکاح زس مدنفا هش رزوا كلوب ارالد ید تا هدافاو ناي رارکت

 یدلبالاّوس وید یجرکیدلیوس یر کځیدنلوب هدنتمدخ كناخ هدنروضح
 .یشرب جراخ ند د دص اکب ندن ةكداوا ننس هسکو زسفرطن یخدلوا

 ندشنذا یکنوکو وش رد هلب وب هکمادام ارالد هدنکیدید رفیدقل لس

 "ارجا هلمجولوا بوتوط عصا مکجمهرب و زس یدمش نوا قلوتروق
 دوعسمولترهشو ولت راو تاغ هدنرهش ( نازنوق ) هک هل وش رکسهدیا
 الصاونالربا ندزوسو بود ردهردب م: : ینا رس زدراو رجاترب هدنمات

 .دعاک ندهردب هدنیعب هدنروص قح هړدناق قلخ كر هیمر و هتشررس

 توکسیک در وک یتغددلوا ماشفا هب هاد یدد كيلب , وس واد مج هلا

 یدلبا

 د نوک یج رف
 هلبا لوسق یتیآروپ كنارالد فواق هکرد بوذا خورش همالک هیاد
 یدتا نیمأت ییارالد هنکج ةیعیا لوکت هدنقورپ ندکلیوس ییالبوش
 " یقوذ هصکلوا هلباشومارف نیراکفا كمالاو تبوقع نالوا كجهلکو

 نتدمنالوا ردق هحابص هجکلواو هماشقا نوکلوارلیدقاب هنب رافصو
 بویمروک هدوچا یی دموق رم تدم رادع تا كوسرپ ةا لودتک

Eحابص هد هسارابدروک هلا تبصو . 
 قلاق فول نونایط هنکوا كتسوبق ةطوارهاط هليا مضحم دلو
 نکن هک یا فوادیک یراکدید نورو هعرش روضح ون

 رص قنرا ندنتبع تدش كنودنکو  ندنلاحو كفواد ارالد یدلشاب

 یک. لس نوک یدلشاب هغیعا رد | نیئاو ها تویلأق لمع

 ھن رزوا كکروب یلمراب ك ارکلوق مد ذا هجتروک ینوہ فوق یدقا شاب
 ( هلو )
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 1۳۷ 4 قولق تراک ۷

 رعت مزب هدا داتتسا هفح ناتج ندنعلدلوا دشا ندنلاع كراتوا

 ندوق كرهد كنا فات ردا هناعاو مدرا هز هدلاحره ردوا
 یدشفا یضاق رابدنک هکاح روضح هدکلر رهاطو رضحم نوقیح

 ندادوسوب ب ودا رل هظحالم لزوکح ههگ وب هدکدروک فول
 ردنکد لوقک كنس هکردکشمالک | هتبلا  مردبا نظ كسکح هکزاو

 رکلومأم زس رکیدشود كي هعرزوا كارکه دنب هد زسفواق هجید
 مزال كمردلس هرس یمعیدلوا مدار و ةتسکک و لاوحالا لوهح سا

 هدنرهشنازنوقو ردنبدلا نکر عا لکه دن هکنوسلوا "رکمولعم یداک

 دل و كناذ مان دوعسم نارقالا ردا هدناماسو تو رو نارمتعم راخت
 ییلاح و رب 1 ۳ هدانز ندرفظع هسا مردب م یس هزاکب

 کانن ریش دو رخس یلاحور ردنوک نوتلا هلیکوب هو داکب هسا | شل مرد

 دسح هنلابقاو لاح داعس كف مغادلا زدسروک یسهقن اط ناوسن

 قر# وق هلاحوب بوبوص رلیمارح «دننیش كرهش یزک هدنب زارا
 هناقحو ترافحوب نواراص نده ین وجا میدلاق هدنس هشوک عماج

 یر دلا كب رس هدصوصخ و  نکشرروی وفع ۰ مداوا ا
 نوعا كيا تابا هرس ییاطخ نکفیدلوا شه | هدم هنارجاع قحو

 رار هلیسلوا رادربخ ندلاحو ع مفج زاب دعا همردب ندو

 یدید ردقجهلوا ران نکسرروک
 نوک یکنود رد هل وب رفا هک سا دام یصاق هه دا لک ییالک قوا

 رغ *هلماصم نککیدروک یدنازک هسل وا شلیوس رک ا دلی وس نوعت
 یدعتنودنارظن فطع هرفظم رەد رکیدرولوا شماما غوا هب هقنال

 لا رفق قحا رعیضت مر یول 0 وح یدک ینر كس ۱

 نه هلوا زصح هرابجا اعرش هتاوا هل و ردند-نفداوا یونک هلیتمج

 هکیلیا داععا هنن زوس كه رح نادك و ل رس مدنف ارهاط هدنکبدید 7

 هدکیدبدردنوجما قمنازق تقو بول بتر وق ندقایط نوکوب یز وس كنوب

 مدولیابیه هن رز وا كنوب مدهلابچ یلیخرپ نوا ل زس نب سد یّعاق
( ۸) 



 ج راهو راهتلا فلا ¥ ۱۳۸۹
 ةتسارذبا تابثا نفيدلوا ىلغوا دوعس رجات ةتيفح هکر دقوش

eهار و دوعسم رجا هصعقدرب رفظم هلیسعد زالاق یجەدز  

 هناوارفلام یمودنک ًامحت ردراو غاانشا زوکز ار هاکنآو یدیشاک

 امو ندفرظ وادنک نک دنن هساار ولو" هدعاسم رک | ردکلام

 كلنوک ی دب هناروب روک ذمرهش مهردنوکمدآ هب رهش نازنوق
 نوا تاسهت ردنا نوک تردنوا تدوعو تع رع . ردهفاسم

 و بسانم خد یضاق یدیدرولس هتلاربخ نوک یجب

 زردما لر هب ودنک نس هحوز تقولوا هسداردبا نیت یییدلوا یغوا
 ك وب هد دسا یدناللوف هسا درب لب قب بودی ب تاکترا یذکرک |

 رح ندنا زن وف رهاط یدسا مه واد مرير و ردو هتمادعا

 نوسسلوا فرقوت هداگر یربا ندنس هجوز مدآ وب ردق ه ها

 ردیفالخكعرشوب  ردکرک هدکلر هليا یون نوتاخ یضاق هدنکبدید

 ندهباکحهباد ید در اع مدآ ق باح ند دم“ ز سطعق لوا ىش ەلى وب

 یدشا توکس هلیسمروک یتفیدلوا ماشقا هدک دلک هل وب

 هک نوک یجنرپ قرف
 نقطه تواب ریو رارق هلهحو وب هب اوعد هکر بد تودنازآغا دمالک هباد

 هدانک قیفح ی هداه تعیعح هتفرط ناژنوف هلع رهاط یجودحو

 هراصب ید ۱ هری رس ںوراقبخ نبر ندنرامادخ ودنک

 یدنالکا هی ارالد لیصفترب یرارقنالب رب وویامنالوبعوقو هدنروض>

 نوشیا یدعم كردباراهظا تیئونع هلیسهدانز ندشباوب يخد ارالد
 نداروب هدشاوب ز مدنفا ارالدیدید نوم"فولو هدنکبدید ردهدن]وب

 ك رلیجزوک هدو اوب هدوب طف قدنازف تصرفتقورب نوحنا كيا رارف

 هر اویردجاتح هکع لقن هلحر رکیدبوغیچ نداروب ندنفیدلوا قوچ
 مرلقاطسالا مد اروا بودیا رارف هتفرط اراخ هدلاح نمشلدلوا قفوم
 بسانكي اعفاو فولق هن رزوا كوب یدید زرولب دنیکالعاكب ةا
 لقن# هناخرب رکید بور وق یکی رک تا رارفرلنوببوبد "رکیدت | هعلاطم

 ( یر )



 ۱۳۹ < فولق داکح
 نتعلاع هدر ويعا لوقرکازردا ناب هرفعطم بسر هرکر یرکج هد

 “لرد ناب هب یدنفا یضاق شکب ودب تعجا مه هک تقوو | هسداردب ا
 ندنرلکد ر ورارف هلړج وور هشا.دنرلش بود ود زراش هتسراح ا

 یخدرهاطو یدلوا یار اکو رفظع رلبدت |ناس.هرفظءیتنفیک هروک اکا

 یدنابط هبیضاقروض>یجد اوعدوب ندنکیدمرسوکاضر یورالصا

 هلتفو نددوعسم مرد, مدنفا هدک دابا لاوس ییغد دل و|هن بس هنلعت هب هناخ

 الوااهد قمروتوایربآ ندقمروتوا هدشاب كنعشد هکیدمدلا نیعصت

 مخنوهگا بولاقیکهب وک هد غالوقزو سوب هتشياشیا نسحاو
 قیچی دار الد مەج وزوممسا قمروتوا هد هناخرب هعشل ردق دهلک

 رهاطیک کد دروع الوبقالصایتمر وطو یتمروتواهدوا لواورتسبا

 شداو ها كنارالد فرح ناخ یینالبمآ هلبضعلاک ردا دایرف

 لیس یشا كننزوکو رویدباعامو نزحو نیناو هاورندنوکیکیدلک
 تودن باکدرا یریتالب ماطر هل وند هعانوا یدع“ نس دویفایک

 ب هلی لاک فول هب زرواكنو _ یدیدكسروپ هتسبا قعریاندوا
 لب وب زس هکماد اهسیایفلوا قازوا ندزس نوهگءدوسهدان ز ینب مرح
 لک د دونشخ ندن رکا رواد الاّوسبوتلوا باج هاروب کس رویلب وس

 روضح یدعش بویم هلک رخ ممههسا راجه ذک مزوسوب عا
 هدکد ید "رکسرد هناک وب REE هرهاطیصاق یدد مروقارب هک

 رکن رو بلجهاروب ناعه ییارالد یداتوط هلناسا یدم ماتوا

 فءروتک اهلا یوم یدنعساد نالو یبأت یاق هدسنکب دید

 ییارالد بوشوو لع یدنف ابان ى اا ل هظمهرزوا

 یکساهسخو یعدنلا عیکب ندارالد یضاق یدرونک هب یضاق ر وضح

 قي زارو ی رور هتسدا ق میچ ندنس هناخ كلرفطمو رددونشخ یعدنلایع

 ن دابا نظردراو یو لبع 4 ودنک كنار الد دعبعح هسا

 هنکج هیتسبا یتسودنک دلاحره بولوا نون ندنرالاوسوب كنىضاق



 ۳ اد ار لد بوم 0 ی شا ھن تدشو كر هیعا هه

 ندا تناها هز هتشيا لب وس رس ثوط ماج ابا طخ هیارالد ن زسکمر و
 رسو رد س هرص ك مک ۲ ای و خر تا تولتروفندش ! > وس

 یس! رعوط ل لوس ۳ ارالد تفواوا ید د رکسه> هلو ا مب

 یفولق ملایع نوا ل ب ل رتوط کس رو شا
 تورو مر ۲ مهتسب | یتمروتوا هدنس دال رفط مو مروش یاو مزنتسا

 د ارالد یضاق یدید لوروتوآ «د هن ات رسا و

 مزال كعد یشرب کو بورلواقحرلرهاط یعواو رفظم هلا یاوحوب

 هنرزوا كلوب یدلبا هدعاسم هنن رل میچ هلع یرلکدتسلا اتداع كر هیلک

 لکد هل وب كراکفا ردق هب هاك TS هبارالد رهاط

rاولو ۱ را دوم كنو : ا هم 2 هز  

 ا اطر تا یارالد هژعل الود اإ سیب لل

 ردنا نیبناتقیقح ینیدلوا لغو ا د وعسم رکا رخ یضاق ؛دکدید

 هلو كنو نت نوحما ییندنادلا یز ردنا رات خا دک هل وب هسي اأ

 ىس ەچ دب هناخ رکید كنو مدنا فل . رزوا یسد  لوا یلیستم ها

 رسو ردینیم هنروصا كعا رارث 9 ندم کلعوت بولا یس هج وز درع

 دود مدآ وب هنن رزوا تاد دهن رکفد دلوا شمس وکحردقوب ۱

eSهداروب ه ۱ هدب | ارگ 9 اهاطم معا  

 قو یم هراح كنوب یصاف ی ودید E ازاحم هک "رکفح هیمهلوب

 مرحاق بو دلکد یبزوک هدنف ارطا كن ا یا دویح كرلن وب رد

 یدلر و
 واتلک ید رلیش قلعتم هتارهوع ںولوا قوح كب یفاط زیهج كنارالد

 ۱۳ انو نیم ۲ 0 رات من دنع دلو

 ی جم هلک ویب 10 ۱ فواقو

 ( یهاوخد /



 ٠ ج دراکح ۳۳

  ۰ا هوب ندهباکح ا و

 یدلبا توکس هلیسهروک
 نوک یمگیا قرق <

 ا هلح و رغاط غوا هلا رفطظم هک رد بودا زاغا دن و

 سس و عویش هدنا دنو کو هعق و هد هن ایلیا یچس ردعت ره

 نارحراهظا ثعاب هلا ی العساینتفر كنس رنک او زادنا هلولو سالا

 ندنرلکدتاوزرآ يکمروک یوشعم قشاعییاو ندششیدلواع ومد راتاو

 یوم نوکر ندرانوک ید لام الام هلا رغاسمنوک ره یسهن اخ كفولو

 هش زودنک بولوا یئامواعم ند راتبفیک نالوبعوقو هدکاحروضحو
 0 سم 2 | هناعا هدیش با اضتفا و

 Ll ۳ ضرع ۳ یوترو ا
 یرلک درس وک هدک احر وضح ییالوط ند هل>و ناربح هلاچو نسح كارلا

 ارالد هلا قودلق هداشنا لوا, یدلوا نانک بحل ندنابنو تناتم

 دوعو هب هرق س نالوا اوم رەر وتوك هنس هطوا ماعط بولا یرفاسع

 هللا: ارالد هرکصندقدنلوا لوا هددت ةيدغاو هست هه هلبا
 كف واق قردلا رونط رب و ندود رغاح ںولا> تولا هطو ال رب

 ندنهشع تر دات ار الد ۱ ودع تقو نوهیح ندمروفهرق ا وضعم

 ی قرش یکدلیدلنا داش وا هش رزوا قارفا نالوا ندفولو

 ربص قرهلو ارام هس هدا ز فول ندنسدغت كنيقرشوب و یدوقوا

 نارجپ لاحوت رفاتسم یدلشاب هخاعا هل ر هکح هار بویااق ىزا 39

 نیس كلوب مدنفا فول لاوس یببس كاك هګرو ۲

 تا ,E 2 1 و لصاح ا ۰ ت أ

2 



  fراهنوراملافلا 4
N, طاخو :راکق تن هیچ یابالب جا شواهد هیتدو و هعطع 

 هباکح ییتشذکس سكلرهدمااحر هدان زكي بویلو !عناق هلکنوب رفاسم هد هسدا

 فثک ا ةلطم هلبارابخاوبارشاینکح هدناهناعاهنن زودنکو راجا یتسعا
 راحات هد هسا یدتس| كمال وسر دقن ره قوا یدتا نا یب رالیازار

 ردق هنرخ|ندنسادت | ییفیک لر هکز او ندافخاو منک قئرا ندنغیدلاق
 كلام هارالدو ناسب یفدلوا یلغوا لدوعسم بودبا هباکحو لق
 نالب ردنوک هدننععهدام نیفحو یفیدلوا هلیحر ین دناللوف نوح اقل وا
 هنادیمیسهنامدو هعدخ هفاک ندنکحهدباتدوع هدنوکشب نوا رانات
 هرکص ندکد لبا ناسا یکحهدبا مادعا یب ودنک یضاق ندنغج هیج

 یس وب هکر دقوش بويعا رذحو فوخ الصا ندکلوا یتسوذنک

 ٠ ندنکیدنیا برقت قو كقارفا قج هلوبعوقو ًادب وم ندارالد نالوا
 الب وكر ذا نينا هآ هلمجووب فولق یدلبا درس یتفیدلغا اغ اتم اکوب

 ارالد نکیاردبا لقن ییسنهاکح رکود شاد ندنرزوک یک ناراب مارا
 راهظا نش دلوا یک یککفولق هدب راکفاتنسو دنک ینر هیلغایخد
 ًااطخ هقولق بولوا یذ اتم تیاغندتلالمرب لاح رانو رفاسم هليا
 بارش تفرا غم زکجهدیا شون زو یکعا هناعا نسن هاوس قشاع

 هب هدباتلصاوم بوراتروق ندنرکس كنوب و تسکش ینس هساک كنموشم
 یطاق هدمهسیازتسا ینلواقفوم هل ماو شو ردنا وزرآ یکلیا تسوس
 كنو ندتغیدلوا مدآ رب زس ر تیاغو ندهابناو ظةرت باكا
 شمروف نوا قغادلا ینا هلصوصخ ردرسع كي یعانقاو لافعا
 طوف ردمورح ما زکفج هقلوا وفعیشاتتدت دیکم بالود نکشیدلوا
 نوحبقلاخ نالواروهدو نامزاو راهنلاولیللا بت رمو رومالاربدم

 عسضلندشیهولا هاگرد نس د نسح كشاو و لکو ت هنراترضح

 تصخر كر هد مردا تیعصن هرس یرکعلدا لسوت امامت كر هیلما زا سنو

 یدلبا توکس بور وک ییکیدتا برقت ماشقا هناد هجید یدتکب ولا

 + نوک ینهجوا قرف #
 هرکصندک دنک یزرفاسمهراهب او هکر بد تودنا زاغاهمالک هناد

 ( کیا, )

 



u Ci EF 
 یاصاوم هتکلمو يتدوع كرانات هد هسا رابدروتوا اهد نوک یارب
 نیناو هآ قئرا قرهلوا یلوتسم هشبدنا هرلنوب هلتمجیکیدتنا برقت نوک

 رارف بودا رکفتو رطخت ینغجهلوا رج هبه كنم رلاح بویلشاب هکعا
 یرلیمگب نالوارومأم هش ز هظفاحم هدهسیارایدتا معضن یکتا
 تاهنندنرلک دا رطف فرص خد ندنو ندٌشدلوا جوک كتيالافغا

 تبرک نال وا لیکن كادروک دم تدم یدلوا یطتتم هموق متال
 ندن در رقص اب زک لو یک

 یشنوکر وب هتشیارپارب ۳ یکیدوک یسع" یایض فولقو یدغوط شوک

 د كنا بوقاب هنزوب كنارالدو رطح یتخجهلوا یسصرو کک تباهت

 یتقرافم كج هلک هروهظ هل سمروکی غی دلو ادیماانو سوی أم یک یسودنک
 هظطلر ًاباطخ هارالد هلا ادص ك ردکو نزرحرب هل وا ردنا رکمت

 هکلوا نوکون هتشاا مدت فا ییکوس م گیم هدرا لم هتوراقم

  iةه نس ودنک هلکتحم طرف كنسمدتا تناما هادخ یس مرود

 ردوو نورافر> هتشاب ییتیصمتفراقم هلبس وب و الا هلحا

 قلهرا هرم كمداش هداسد یوراګ: و نداا-بهو وع یتبعس

 هکلوازس مدنف اما كلردبا هصرب ارالد هاد هلبادا نوسلوا قلهرا
  eهک و لاحرکسر وب هدا تهصتاکب یمغلقماشب هدایند مب هدلاح

 قماشد اک هداس ید رس نس هل وب ندن ون نکساهر دا نط  Eنوساوا ن

 یکلوا ۳ ید نب بو دیکر ارب هلک زمو قرهلوب قیرلحاصوید
 یتدرهاط نالوا ےیقر هدنبسو معساع هدنروصمتبو مکتبهدبارابتخا
 هدلاح یکیدلنیشود هلبشالو نوسروک یمشلدنلوا نفد ربارب هلک رس

E 7 د وشل مب زس ییذکوب هکنوج نکس لک درم م 2 هلتف 

 ید مب ییع هسا رولک مزال یکیلتف انا را دل مس کد رابیبعا

  ۳ل زس تودیک هدکلرب هتسایس ناديه نر وس و ردیا اضتفا ے

 حجز یکعیا شون شوم ماج دکل رعکبا هتسیا ندقماسشپ هرکی رزوا
 مالک متخ بويد مرد اوز رآ يهنسوک هلاع هلج یمیدلوا شب

 و
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 دڳ راهن وراهنلا فلا $ ۱۹۶

 3 هسدایدشا خو قوح ك نوا كمروکندراکفاوب ییارالد فولق
 مالک تفیحر رناداکوب تباه نوعا رئت هاسهبلا یوم یسیرب ج

 دفعا وا هلا زدرد هلتروصوب رانو یدلا اجر ندفولق یتسماقبا ,
 عانا نفدلوا یدروک وی رب هدنکوا یسوف كن هناخ نکا
 للعوا هلا رفظعو یعاق هنسلوح كنهناخ ہد راو دوا یرغوط هب و قو

 یدشود هر تولس اارالد ربار هلب رلهروک ییرلکدرمک ی شک جاقرب رهاط

 نکا لوغشم قرهد هلقوق راحور هباسهبلا یموم بولک هب راج جاق رب و
 ,یددروک ولف یطأقو یدتک هن روضح كنضاق یععرد فواف

 هدرلن-مدنفا ًاباطخ هفولق هلبا هقیفر "هلاعمو تافتلا ماطر یک

 كراتاتو یدک هیآ ول رانا ناناوا لاسرا EZ قیعح هلنأاح نازو

 یایشاو شاذ ویهود قرق هلب رپ ندنرلمداخ لدوعسم کی ردپ هدنتفافر
 ا ا صاو اماع یم هلجب شلردنوک هنس ردزاو هراس

 هد رکفح رس یدلاق س ههشو كش هرکشددلوا ییغوا لدوعسم جد

 قواو یدد مرد ماحزتسا قب وفع كمروصف مکیدروتک هعوقو

 بلطوهع یتدرهاط یلغوا هلا رغظمنکناربمم ندنرامالکو كکاح
 یارالدید اسس هق ولو رهاططع تودنآ د فک ندنراوعدو ردنا

 اکی كر دا باتا ینبهد رس هسیا|رولک مزال هلح هدب ودنا قیلطت یکن
 هلماعم و كن صاف لرک فولق هراصب هجید مردنا زابنیرکع | هلححاکت

 ازهتسا یتسودنک ندنرامالک نالوا هدداو وب كرهاط زد تست

 یدتسا نط رازویدنا

 زکهدلاوو ردپ مدنفاو سوب ینکناكفولق بورک م داخو ه ورجاهداننا وب
 ردکو لل هقتشب ندزکفایتشاو ترسح كرسو ررد ه دنیفاعو تگ

 بولد رار وب هدا وزرا هليس هداز یکمروکح یزرس . ردقوب یر
 ندنرلمالک وب كمداخ فواو یدلبا مدعت بوراهیح ید نوتکمرب

 هاما اا تولا ینوتکم قر هیع هلو تباوجر 2 نوراف

 ااو مرا اش هالوسرو اتو دج هب یراب بانج ) ىدا شال واط

 باوخ ورن درکتقراقم زس مول غوا یلیکو س م ٥ :رکصندف دنلوا افا



 ۹ ¥ قوا اک

 كرد ا التسا یعدوج و یرهز نکف ایتشا ترسحو بولم محا رو
 . هتفرط هل تفرعمرفظمرویدنا بوقلمە انفا ی ایح شاوب شاو

 .یدلوا عوام فارطالاب رلشرا نالک هرکشاب ندراتات نالیردنوک

 یرلنوب مدردنوک اشا یک وپ هود قرق هزس اعیدوت هرهوج یشاب ناورک
 طب رس ید خیدلوا صف نکناح بون الاو ف هلارطاخ یابفص

 روقوا یب وتکم وب فولق ۰( رک راتروق ندقا رم یزب بور دل هارغرط
 .ناورک« دکدروک یتکیدرک ه ورګا ندلوح رادود روک ذم زاموقوا

 .قج هلیوق هب هر راک و رکي روس یا مدنفا بولک هن ووضح یخدیشاب

 رم هلیس هدانز ند هعقاووب فوافق  یدید  هریدننا هباروا هسیا
 .قونح كب ,نب و رکفت هنسودنک و دنک و د هژوا هنو اع توداوا

 مده رو ڪڪ الصا ینسولردون هد ةسلا مدر ا . رعو 4 کک هنداح

 یدبا زدنا ها دود

 كاشفا و كردبا تان از یر اه هرحاق ندلا یتصرفوب فول لیصاح

 هباروب هاد یدلبا هلاوسح هنامزو تقو یتفج هوا رخ ههن کوص

 یدتا توکس هلیسمروک یتفیدلوا ماشقا هدکدلک
 + نوک ید رد .قرق

 باس یارو سم یاسین را تو هسففا تهجج یعالط "هدرپ كنهصک
 بود ع ورشه هناکحلیب کنن ادهدکد ار وت یلاع نویع هم |جولو ندنلع

 مک ینبارفتساوتربح «دهسیاریعم تیتر رج فولق کړ د
 اناوناسی نساردنبا هنارو كر هل سوک لح بساتمرب كزابشاو افخاو
 یدتا رلاوس ضعب ر اد هنس ایلعاف دوعسم هرهوج هرکص ندکد لیا

 نواف ندنف دلو احا ازار كن رد كرەر وراد اوح ماطر ید رهوج

 ینکلکلنا راطخا یسک هناژنوقربارب هلیسهجوزو ینکیدلبا وزرآ یتسمروک
 هلمحوو رهوج یدلبا هدافا یتکیدتنا هو رها هنس و دننک اهافش

 قر هلاتصخر ندف وا رهاط یلغواورفطهو یعاق نکرد | لام طس

 هدلاح یرلقدالک | یفدلوا لبغوا لدوعسم اهم كفوا یسهلجو

 رانو رايدر داق یرلیجزوک نائل هدنفارطا كن هناخو رابدتک بوهرچ
CD) 



 ۱ هک راهنو راملا فلا ۹
 وب لرد فولت هرکم ندکدتک ها محو مرش لاک ههجووب
 ا دابز ندنکیدروک ی کیدلک هنشاب یلقع كناهبلا یوم بو دیک
 ید نی وتکم نالک ندندناح دوعسمو ناس لاح ع وفو قرلوا نونم

 سکس یناوبنس ییراب هرکص ندقدوقوا یب وتکم ارالد یدلیا هنارا

 :بوروب تففشو تج رم هن رلاوف قداص ناڪ راحب و قشاع

 كدمراع>هراق هدندزنیروجتصرف یابقرویراهاوخدب نمد ی رازوب
 تد ج, رکشت ناو لدزا كرهد لد غیا ووو رود ندرم ر رب

 الب و كنارالد فواف ید هک وکی اب ندنروبحو رورسو ىدا

 مزب نکیالو ارورمسم ردفوب مدنفا هجن روک ییرورس ترفو وروح تک

 ندهرطاخت ن الا ردراویرب رروتکوص قوج كباهد كرولا
 نسس ههش ییغوا لدوعسم نالبش الک | ندلاحو هکنوح قدم هلتروق

 ًاصعش وا ؛لدومسم ینا ناور طقف . ردیللوا هددنفرچ
 ید ییدلناب كن راتات رفطم ندنووو یدلبانط شب ندنک دلی

 ۰ عالفمب ا ارج هادم تقو زار شنا رک ا . یدلیشالک |
SESزروساح دا رارف ندارو هدف رط تدعو و  

 عویضش «دنشا كنکلع یکیدلک كناشا یوب هود قرف هل و کو بلاح
 هاذاعمندنف دلو ا ههبشهدنکح هدیشب اید یلغوا لد وعسمو هدنفج هلوب

 .تحابق هلتمج یتحملاربخ کاح هتل هسدارد اروهظ هل و تیفیکو رک
 یسهراحكنل وتروق هلتروصر ندنا اک اے هرکی ندنفحهلوا هنتهواتحاق

 یتسهراح كن هارارف ندفرطر فولف هتشبا ید دردراکشآ ی نجهیلوا

 یتجهلو ارج 4 هن یلاح هس ار اع هنا دم یرس و ندفرطرک,دو دکن وشو د
 نکناهدقمروط لالاردکمو لالا برطضم هلوا هلت شخو فوخ

 دوه عم نانا وب ن دنرلب رقم تلف نالوا س هنسهناخ لوا اب جاقرب

 شفروفوش هلن اد:عو نوع كد باتج مدنفا هقول بولک رازکترفاسم

 نالوالصاح دباب وب یه ندنفیداو مولعم کفن داوا صالخ قد هيل یکش دلو |

 چد فولف یدید مداکهدننعاقیا یرکشتمرهدمهورا هطا یرورس
 رو ذه هدن رک دریک هجا صع هرکص ندا فیا ی یدعآ شوخ سر

 ( رفاسم )



 ۱:۰ 4 فولو دیک

 هرس لوا ندن وپ نکس شءا یدالوا لدوعدم اه رس هکمادام رقایس

 هشالنو هویکنکیدنکه دی و افخاو منک نوه ندن تقویکیدلک
 یتش ذکر س هح دق هرس تویلثابهمالک هث قول هلیسعد كدلبا الا

 رد هلهجو مرب رقت نالوا + وأ قبط ماحتف e شکیا ناب ر رب
 هد هسلا مدابا لوو ید ن بولک بوتکمو سا هلب واب رد فنر ك

 ا ا و یوا یلعوا لد وعم رجات ًتقیمح ےن ار < ه شا ول

 هادوعسم انادهو ایشانالکوش هکمهردنا نمرو مرج العاب هگنوج

 یدلک اک نکا تحسسدک کا تولو | ییغوارب ۲ هد دنو رع»

 قرهلوا هعفد ی هر هاديه بواب وطهدورابا شیاوب وب

 تصرفر قلاراوش ی هنفاسعاو لظدب كکاح

 هکلهن لوی ر هن یعدنکوبد ميهرولبب هلوب قلوي كناچاق بولوب
 ییراکفاو كولد رفاس ی ۳1 وس ا ودد مدنآ هنا

 هلنروصوب و قیرلعارارف مدقا نآرب,نزسسک ءا توف توو بوت

 ندنسوروف فولف هد هسا یدلبا ناب ییراتحهلوا تعالس لصاو

 لرهدبا دن و عت ماط رب اکو رفاسم هلتهج یکدتا شالت «دانز

 دتم رعهبا راطخا ینیرلمامسک یی رادیما ند راب و تیل
 هدنرتب بولاق نکلان ارالد هلا فول یدنک بود | ع ادوقرهلا تصخر

 هبا راضحا نتاع زاوللوب قر هرید-ارارف هج وق یکغا رارف قئرا

 هال واح ست ده رارقو رص یی بولا راش ندا باجتا راساھد

 كس ر هناخ ه اکا نکیآ .دناسل> لاحرب هل ون رلنوب  رلتدلوا ر
 هکرلیداب هلفوخ لاکو رلددتشاا نغودب وف یداروکرب هدنسلاوح

 اع بودیل ندنرلشاب یرالتع لر هرابصب ردن رکسع ولت قاطرب

 یرکسغ هصاخ كکلم ءدااح یرلفدلوا هدکنوشود هلآ وید هلوا هوب
 هل باد آل کن ولک دنا فوق هل, | هد وب رب هدننا طباضر ندنناطباط

 كنسناخكي زوا یکام لرمتکلم مدنفا عدتتلاب یه وب كلرهرب و مالس
 ید و شفنبا یرلتک الف نک ندنشاب و یتفاداوا لغو 8
 اسک |یاتفف نالو اهدنءود هع وب وبندنکیدتس ام هلک د ندزم تاذلا



iأ ا راهتوراهللا فلا  
 ولد یدند را دروس نامرف یمکلکهروتوک نب رزروصح یس لا

 ٤ ا یدلوا نونع ردقن ره ندنسملوا توعد ههاش روضح هب وب

 یناتفف روک ذم یرورض ندنخ دل وب هلسورپ هد دکعا عاشتنما ندکتک

 هدنرلک دنا هنس لوح كن هناح هرزوا كنك هدکلرب هلل اطباض روک ذم تونیک

 نی نم هلا تارهوح خاوناو شاردنوک ندتفرط كناخ ًاصوصخح

 یدلنا توکس هیسمروک ییغندلوا ماشقا هدلکدلک هلون

 < نوک یا قرف
 یارعس هلبا هنطنط قوجرب هل وب فول هکر ېد بودنا زاغا همالک هاد

 لابةتسا لح یلرس هدنکید رکو رګا ند ارس بان هلا لاصیا هنا
 یربزو کلم توروغک هنتسهطوا ناوید هنا یاد 5 تامارمحا دار دی ا

 تافواق رب زو تاذلاب تاقالما دد هل اب زو ندنسغندلوا هداروا ید:
 هسا کاله بک هیت هما تخ كکلم لر هش ود هنکوا
 نوک انوکرهاوجو سلمها هسلا ند هسفن هشقا شمالروک یلاشما"
 ارزو هلا هدااح یندلو | سااچ هدنرزوا تخرب نب نمو عج ونصف ا

ESEا قثیهوب فولو رل دب امو ۳ او و  

 ید ندفرط رکیدوبوش ةى ززو« ندنانب زب نالوا دوجوم ندقرطرپ
 کوس ار هکا هنک وا یا توش وغوا یروب ندتتشهدو تل له

 نالوا صوصع رلناخ بو دیک ی رغوط ہک ل مروضح هقروخ هفروف کو

 كد وعسمیا 0 ارح لا لعل یاداو مسا رح

 E e اکسل اترو  رحوط

 یک هنس هناځودنکك ر هيد غ دنرلب ر کلم کن دقاب ر بور داق سان

 تط فواو رد ر a نالو ۱ شالوا ففاو دن رارسا جاو

 هدز نکیارروط قرلوا شعاالیتسا وق روق نورد اناذ هدنروضح

 لع نوت نوت بودبا دیازت اهدنافر یو روق هجنروک هلب وب یلاح
 ( ندنشاب (



 ۹۹ هک قولو ه.اکح 7

 ر زو ناه یدعشود 9 لاعحب 2 هربد 4 هرد لر دی نشا

 هش راقانا كکلع رارکت بوربدلاق قرهتوط ند لا كتو بولک هنا
 كکلم بودیک مم رسد مس رعد ید یولد هل | راظخا یسمرو سز وب

 ییرلاحوبفولف کالم  یدروط بولیکح هب ورک قرهلابق هن راقابا
 ندنشلا كرەلك هنناب قول نوتا اشا ندتخآ هدکد روکح

 نالوا« ارالد كنسفولقیا یدروتوک هبهطوا ر ەش قر ەت وط
 هلهجوو و مدتشبانب یرهطرو نالک هنشابو یتبحو قشع

 بحوم یقطوظحت هدانز.اهد تکلکعا لقن یرلذ نالک هنیشاب هلسسا

 ند رس نوعا قمراتح هلوصح ناذیءیمراکفاوش ندنکیدتساتقغشو

 هنا هلیح ماد كغ داوا شمروق هام یپذک كاس هرکضندقدلرپ |
 قرفنام هششوب كءردلم مک هفارطا یبشیا بوراتروق ندکم شود:

 ربطست بوتکعرب یک شاراب ندنفرط دوعسمو بیئرت ایشا کوب هود
 ندنازتوقو مست هتفرطمیدوتناع ییهروک ذعیایشا هرهوجندمرامداخو

 تودرب وچ رار هلاک رمد اک جد قلوب رات 2 كغ هدیا تد وعت

 یادت نالکمز ال هدنعحكخلعا وا لیغوا اد وعسم كتس 4ا يلح هع دز

 کولا مدتاریمشل یعرغ قاس هدنسارجا كصوصخ وب اطعالات

 هلمح یتدلوا كتاعولعم ف هد نسل مدنان هلی وب ردعن ره یریشاوپ

 شود وش ندنعددروف یک یکرکیتلارارف باورم هل وب هدتننهالاحرب

 یو دنک هرزواقهراتروه نوش نوت نس ندشالتومهو كعيدلوا

 بهاذولوا جیمسم قرا مدیا بلج همدزنیس هدنددص كامرداب

 هربادن رب صوصع هدعا ۳ نوجا كتسو هللا رت یرطاوخ تعدلوا

 هرز وا كیا تماقا هد هراد لوارملا رخایلا ردشعلوا هبهنو بترت

 یدنتشدا نینکلم 4 ارام اک و فولو یدد تي ۱ بلج هلس ۱ ارالد

 هن رلقانا ثلکام بقعردو بورشاش نخی دلواهن ندنففوس یللاوز یک



  aیفولع دراکح 3 2

 تقوا تبا یی هیطت تار ربارب هلا ادا ین همزال هیعدا یقرهنامص»

 رنو یر هنلوا باج ارالد نوک لوا راد نالی سوکه نسودنک

 صصخ یتدرلشاصم ینوتسم نوجم را هبرورض ٌهصقاو تافراصم
 ندنشابلرلنو و راداشهداروا قرهلوا دا مرب ملا رخ ایلابولوا

 هنن راس ون دعفو روهشم لدور هصاخ کالم ییهب رغ لاوحان رج

 یس ه هاکح كف ولف ه اد وب د یدنلةروطس ةع طض لر هر دتا ر0

 یکتا وکار ارظنم اوج كحء.دیا روهظ ندزانحرفو
  iشعار هنبلق ترفو صفت یکیدزرس وک هدنعح رک را هسا

 نوساوا هاد رک ندنغب داوا شعشاچ وکی غاب كمروک ندیانروقوب و

 یراوج راس ندیا عاقسا یی ەباکح بواوا سا جلاب رضاح رکو
 یراظو لزوک هدنتح روک ذ ٌةةناط یراکفا كرانوب نوسلو راهتدنو

 یراقدلا ندهاکحوب یس هلج كراو سضاح ندنفهدلوا لما قفاوم
 هد هسدارلشعا وب هدنسلاتس و حدمیرلککر ا كره و رانعم انوکررب هر هصح

 ندنخدمهلو | لصاو زونه هنت هت رم یراکفا كرانوب اهد زانحرف

 یدنا قداص قشاع فواق هکمادام هلا زاغا همالک هناففدمو هناضرتعم

 هلتعرسو هلعع ردعنرهتفو یادراعیح بوروس ناد ناخردات

 نالوا هبارال دالوا هد هسیایدنلو راط تیافتفوو یدتنا دیعبتو درط
 عادوبودنا تاقالم هرکرب هلبا ار الدهدنف رط هلو تدملوایحو قشع

 ندنکلم نیزسفمب هزاروب موق رم یدیارریدا وب یسهراچ كنهقی
 و اوت ۰ رکص ندکد لک هدنق ر یسعکیا ۳ نوفیح

 هدعع نکا نایب یخ دلوا ارالد كاوناخ یکح هدا عوز رل ید تبا فلکت

 قشع یدبا هساوا قداص بحتو قشاع احر کا ید سوک ا ضر
 سهره و ا یی رطو تمنام وف یاب قلو ۱۱۰۱۰

 هساوا شلوا هسهکرروط هدنزوسرکا مدآ وب یسصچ وا ییا

 هش رب قیع یعیدلوا شقبا هنب رزوا هلواص نانلوا قو حاکن یدبا
 ٹناح نوحا قشاعر هلب و یدردا قالطا ییارالد نوعا كمروتک

 یدهباد یدرو ما هنمالکوید یررب ولا ابعک قلوا مئا هلبا نیعو
 ) ًاباوج (



 اه ¥ فالق ٌدلاکح

 ضب رعت یاج زکلاب هد راشیا ینیدلوا شقوط كفولق مد دفا اباوچ
 هدب ویمروط«دنرزو یتیم ًارخوم هکمر دبا بعت هد اک وب بواوا یسراوش
 ردیستنادهع ضقن هلتیعبت هنس هیناوهشتاذذلتو هناسفن تاطظوطح
 رون روکو ا اهد یدیسلواشعا هداعاكر دب |قالطا هرزوا یتیم هحرک |

 نکسرویوشود هب هتناربادتو هقیع راکفا كب مس هکمادام ىدا
 نااش هتفد اهد تست هش را هناکح كفولفو ساعلاوبا ندبسوب

 كي كرکب راکفا هعقداوا زکعوعس هب رغ لاوحا كج هک هدنسهرا

 رک وزانحرف رک هلیسءد مردا نظ نکسرالک | یتددلوا يهاو
 هدابز ی ودنک هکلکد ی هلاکحو یس هلج كل رانا و سصاح راس

 هکر ید هلبا اب هناببو لقن ندنراک درتسوکر کشهاوخ
 ( یسهباکح كفالق هدارهش هل س هکلم نيح)

 مان ( فالف ) ندر هداز نا یز رات ات یاعون هد بضاع دعوا

 یاصواو هدلج قالخا یر هداز كم ناتلوب یرصعمه هدا رهپش

 هلاک دبن ره هلتمج تلیضفو تب نو شم تاقردنا تاق هللا هل

 هنس هرمز نیئدح و نب رسفم بوق وا یب هبلاع مواعو شمراو

 یایسآو یلعاو لماع لا كنالع نالوا دوجومو یر اقو حراش
 تهبلایموم ی رات كن یصع بواوا ی هناکب نامرهف كنيفرش

 نکا هدنزکسنوا یتساهد قرهلوا تادرب شلوط هلت رهشو تبص
 یصاخ وات افق كنا ساطروع یرد تناطقو تارد ی.ضتعم

 مزال كارو ا بوللوا هرکاذم هنن رزوا دن یت رھ ندنغیدلوا

 رخل یار تنام كنوب یرلالوا روه شم كت هد وج وم ناکرا هسلک
 قیدصت یس هلج بوااق هد-نفرط ودنک ارآ قر هلاق رحاع ندلیلحو

 یسادناعوق هداغوو برح نادیمهدن امز هب راحت هقشیندنوب یدنا راردنا
 وبادر ارب هلتعاصصتو تلاسب بویلربا ندنشاب رك اسع نانلوب «دنتلا
 دشوک و رهظمع هب دیلع هدنگا تفوزا و نت هر اتم یس همه اسنرو



 ¥ راهنوراهلا فا $ 1
 كهللا یوم  یدبا رولب روکی ید دلوارتوط بوغوق نمد هدفاج وب
 :هكنقوزا هعقدلوا تاحوتفلئان هلناعفد هلن وب زکسع نا وب دنس هدناموق

 روسج كا لرکسع نالوا دوجوم هدایند هدنس هلاس یز هبلغ هدا

 كررادمکح نان و یراوسمه ندنرلق دنازف یتترهش یراقدلوا بیهمو
 وح ات داع ین:راتغص نالوا یک تبیهو تاسب و .ترهشو ناش
 هدلوب و یحاصم كناخ نالو یردب هتسشلا یدنارلشعا دوناتو

 هدکلمروضح بولک ی حبا رب ند ( یزراق ) ناطلع نکیا:دک« ناب رج
 .هنسس یرلوک رو كنب رار ات یاغون هدقدتلوا رافت سا یدورو بیس
 نکاو یرللوا یر اذکجارخكو هل ربو هنفرطیمزرأق ناطلس هنبسب
 لب هبرکسع وق دوج وم كد زوبیکیآ هدلاح یفیدقلوا لوبق ینیلکوب
 كودبا ناشنو .مانیپ هلمده ینتموکح یانو ناشی رپ یو جات بواک
 ,شعا ترابع ندناس هد دلوا تج هر دا لوبد ,ییفلکت اردو ارج

 .دوخا و كعا لوف چک روک دم یک یل دل ا یر رعنا ندیسلماناخ

  هراشنسالالحال یفحهلوا باء اتم لنس وق ندنرلعش:كم رب و باوج هادو

 .كنهذوجوم یالکو هلفالف ندنکب دتا هلاوس> هالکو سل یشیا
 كنیجلبا هلیسماقلوا لوبق كفيلکت «دلاحیندلوا دو قفتم یرلبآر
 ,یدنلوا هداعا حلبا هلهحواوا نایک د روک بس انم سل وا ههاعا

 اراّتعا ندن وکلوا هلمج ید دلو رارف هب رح یس ری كسب امد هسا

 .تااخ شاطروج رلردتنا.ترشابم هنا رفس تاسلرو هب رح تاکرادت

 ندبه دلوا نود هلتس دن وکی كنند یس 4 یهسع "دوق هتساا

 یاسر نانلوب یراوعمه هل .نج قلوا ,ییابتحا هب ۳ هد احره

 راد لخاد نوح را.۶ | مدراب a جو كارتا لئابق

NT۱ ست دارا نالوا ها رون ود  
 یقموکح من هدر . واو بل E یزرأق ناطا بس E ناس هن سج جات

 یو صرح ,نالوا هدهجرد طارفا هسا رولا ن ریخت ضو

 e راد لخاد زر درب حد یلنابق ی نا صرع

 .هتشر ندر علج ندی دع طقف ندنکحهدبا لیحضمو وع غار ادیکخ

 ( قاتا )



 ۳ + فالق دیاکح #
 كوتا ردا ترغو نس هدیعسو درط یر ودنا دتعو دن یان

 و ًانقیتح دی راکفا كنيمز راقو رول هلواررقم نکن اجت ید رس

 راد یلئابق یاسر هللا ناثلوب هدفانک او فارطا لو هد ردهد رک ح
 هنغج هنلوا هن اعا هلرکسع كب یلبا ندنرافرطرلنوب هللا لاخدا هقاقتا

 هّرکصندک» دت | نایمرد محو و نص وصخ دادس ابولب بو رارق

 وش یدروک هرفسلاح ندرمضحلاحو جو بلج یتس هبدونج بوق
 دلرکسع كب زوب کیا ییزراق نا طاس نیا هرزوا ك٤ا لاکا یناییترت

 و ( سالبا) و روبع برهن نوح عقاو هدنازوقو تکرح ندنلح
 ندراروا قازراو رباخ ذ ییهدلوا حاتحو رور ییکل ام (انغاس )

 .نالوا شماهال, وط زونهقح هئلوا هدنامو هرس هطساو فالف هلکر ادت

 .یقالو یدهژورلداردعف ( هدنءز ( لوا ندنسودرا كتشاط روع

 .ناخکتسالابنوال وط یی ودر اینددلو اهدملکب لیک كجو بلد خد

 هد هسدایدلیاتع نع ماج هيج وت یرغوط ( هدنوژ ) و تکرحندهرکص

 هدنراکوا هلتفرعم یراسوساج یک یکیدجک یسح مان( نوکیج نی )
 ین رکسعلاحرد رار هلیسملا یب اربخ یکیدنروکه دنماطذ برح لاد

 ندلاعسمشیایض هکیدقاب هاد یدتا لاخداهب رح ماظن هلر فیقوت

 یور یک ۍرکس ع یسودرا نیفرط هت اثو هراس بک اوکو دوققم
 یدل.ا توکس هلیسمروک غن دلوا دوقور ارد | الیئسا یتامسا

 ٩6 نوک یتا قرق
 ناه نود تانودوا یکاوب هک رد ا تربشابمه هیاکح لد
 ۱ یلع كن رکیدکی قالخا كنسهبک مع "هدوحوم رکاسعو یواسم هلن رب رب

 یرلنادناموف ودرا نیفرط حابصلا لع هدل اح وش ید هدرا هد ار

 هلترشا م دکعا فقویسو ناف لاعاو یفوفص "در وسلو بر

 فرط یا قرهلوا دتعردق هماشخا لاتفو برح بولبش وتوط هن رح

 تاغو انا هلیشال یمدخ یرافدلوایلحر و یتارفنو ناطباضو | ما
 برو ین هارو ند اک دتا ارجا راتکرح هنابع هو هنارلد

 یج < روهنم لا یک یزراق ناطاسو فالف هدأ مش قرهلوا

7 



  3 aEهک راوو رامنافل .۰ ۳
 تاکرح كح ها ها نلکب ندرلنادنامو  aیوهنارت  iا دلم ا

 هداحو ۲ هجا ی دزتسوک هنن زلتیعم دوحتوم اهدنافربیب ؛ رودنک بودا
 )رولو او هنکر ری هنب اړ وبولغم هاک وبا اغداک ه- یکی دکب نیفرط

 كرد, ا تورغ نر نو ا نازو دف رظرب زوله رفط میس هما ۱

  1ترشامم هن نوک یس ادرف ندنک,دلبا السا قارطا یمالط كن

 ییرلنر ثا كرلکج ند: رح هراب راحت یرودرا فرط یکا هرزوا قفلوا
 :كف الو هلت تاكا یسركنس هلبق هسک ارح ههک لوا لرد رو

 هلا یزراقو 0 طك زراف ب وة ج بب رقتر ندنسودرا

 2و فرطس ار یراباغون.د کرد نادیملرلدک رح بوشروک
 جرد هب همان امر یر ی لا | وکر وامدعد نو

 هننرزوا یرلغد نوعا كا نیما ادینب رار ر هدنرکحهدنا ارحا یو هلا

 یدلک هنهاک رارق موف نشر کک ندک دا ید نیع هدنسکیآ

 دن کسع هسدا فالقو قعْوط هن رحیاودرا نیفرط هدقدلوا حایص

 كفالق را ڪڪر ج نکیا هرزوا قمریدلا ن دیک یتماظن موجه
 ا توصعج یردوط قلو یراتکلع بولر ا ندنسودرا

 فالق ین ند هيض مان تکرح یی دلوا شق وط كن هن ڪارج

 سر نالوا یراط هنسهدرا  Eنده راح

  ۱ور هدب رح ناديه هلسودرا نعد هک هر اح هن هد هسیایدتسبا كچ اتیناح
 نوت نوت و یفح و 1 نکع كتتا تغا 1 ور

 هر هلام هش د لار طے کج هلکمزال ی هسا وا ردق درهل وا وع

 راطاس رل داوا طاح  eهن رزوا یسعدرا ا سودرا

 یرلب ءاغون لر هدا هداعتسا هلت وط شیرب ر كنيضاراو موه هلتذش

 شارا ندنرلذّیعم نالوا یوفردعت ره رانو رايدر وج ندفرطره

 تویمروتک روف الصا هت رلت رغهد 2سا | شلروح یرلفارطا هلند و

 نالواهلتارک كغ راتعشد ںوناتر غ هل رغ کد الق نالوا یرلنادن اموو

 تمواقم روآ بات راکماعا لرهدب | تمواقمو هلن اعم قوج كب هنراموعه

 دما ات ند هبلغ فالق تدور ا ندنکید ی ۳ ف هیلوا
 ) تولوا (



 ۱9 4 فالو دراکح #

 كنولئازو چاقرپ ناناوب هدانیعم نوحا قمراتروق ناج قر | بولوآ

 لرښسوک موخر هلتدش تباغ هن رزوا یسودرا نعد لر هشود هنکو ل

 قرورا ییودرا هلهج ووب كفالق یدک بوجا لوب هنس ودنک
 نوجما كا بیعت رار هلیسلا ريخ یمزراق ناطلس ییکیدتک بوک
 فالق ندنرلک لب یرلاوب هد هسا یدردنوک و لتا ك قلا ندنسهقرا
 هلن ره سه نوکحاق ر توا روف ندنرلکوا كرزرتسوک را هنر شاش هرلنوب

 یدلوا لصاو هن روضح كن اخ یردب
 ندیشاو موم ندنتدهاشرو مارهنا هل و كاسودرا شاط روډ
 ندافوغ هصعع كنالف رلیدلوا موم هصب راتفرک هی نیا

 یی زا ركراباغو نالق هدد هب راح یزراف طباضرب نالک بولتروق
 نوت نوت ید ینسایلماف ناخ كردبار مش تشک ینغوح رورسا

 تعواطم هتسو دنک ی یاهاو تانارکسنو طبض نیتموکح ورم دو رو
 یدزب و هللا دیما ات ل احر اب اربح یدداوا 6 هرزوآ كمردتا

 لوبق یت افیلکت كنبمزراق یک یغیدلا یرئا سأیربخوب ناخ شاطروج
 دمی هک هاب هد دساا درون فا كار هنکندت | ۳ ۳ هن رح ںویعا

 هداز ید یقوقمراتروف ییدنک و شع 0 و هیسا و ہر ص لات ارح =

a: 2سمد هبنش هدار :كعسود هن رو ےب كنيمزراق ا  

 یس هجوزو شاطروع هلبادع تصرفه زو دنک یفو زا وغ هتشيا یدبا
 باصعتسالا یلاوماو ابشارغا هدام فیفخ «دکوب نامه فالق لغواو

 هداتناوب ورلب ده,ج هلعع هلی ار یرهشمان (ن ناقرتسا ) نالوا یراتخم یاب
 اک یار شیت هل رلقهلب وا روف ندهب راحت

 رایدنک هدکلو كلر هم هتسیا یتسارپا ندرلنوب یخد یراضعب
 موردالب هرزوا كنا الا هرادنکح ضعب شا یراکفاو تبن كران و

E A O 
 ندنسلاها عاط هل رللوا لصاو ۵۶ رلغاط ايسا اق ندنرلک دتا تکرج

 كل هیلب رلهرادهب نل دتا موعه هد رارزوا لرلو دودیح یرادعم كيدترد

 روک ذم هکرلیدارغوا اهد هب هيلع ةیهادرب رکید هل رلل وتروق ندنر

o ۷ ۳ 



 هک راهتو راهنلافلا # 17
 Es Se یل وئروف ند رالاو تع ۱ تراک تا هلازو روس یرادودیح

 رادو دیح هدل اح یراودتلوپ تابع ند شک: ورد هساآ یرودنک

 هد هسا رلی دا رادتا هل هلباقمأ روح هنر روا طادسا نالوا ندنف رط

 یرب نهو شون یتوم تبرش یس هج كنب رارکسع هلتمج یرا قازا
 در دایح هدنارا لادحو ترح رل دلواشوحوو رویط ةد ەر درب

 نوه شم هلا تاراغو ست یر ااشاو 1 اوما هدن دقرطرب دموق رح

 هن رلططادب كل ادو دیحیالقو یس هج وزو ناخ محال اتنامنیدبا رار ولوا

 هنن رثت ارح ڭرەدا وعع ندعلنو لتو یرلئو قتزا ا راک د شود

 ارع ین رام جن ولا هدب زاد سلا نانلوب «دنرارزوآ نزمس ۱ ۳ د

 رای بوق ار دلبج "7 هورد ردنا نا زوم اس لرد و ۱

iهکیدلوا راحود هلاونرحرب یک یکدروک هدلاحوش یف 6 5  

 یچماش هلا اوب هد ہد ن دنر کو ی 1 ین ات ید :ا ل د اقا ین رعت

 كل ادو درح هدب ون ول هدوم نوڪ دلاق عاص e ۱ تیم :کر ریچسلا

 دط.ع هع ۵ عسل هن را رر ره كن ارفن ندنا تافو هأب رم مس و عط

 هول 2 ی هجوز هدن دق رط یگتدو رتهلآ ثمردلوا هدنسودنک ردنا

 یرلشاط یرلغاط ین حدناو هاو ر دیک یک ل یس رلثا ناق | ندنزوک بوناغاث

 یا ابو اوه یرنا نرخ رد دف دو ان للم ليام زف ارطا رد هلک

 ندنغی داوا لسن هلی همان تایل هب هيلا تاردقم هسا قوا ردهرت»

 راتدالاحرب هلو توه ید هحهرذ ۵ س و بم کک ندو 4 كرالاح وب

 افق ر دف وش تودنا تات وربص هلتناتم لاک e | لفن كرا E علاطو

 ندنغ داوا ماتم ام رلد رحو 19 و لن ردب هلیس هدلاو

 .e هر ِ مر ۳ 0 هک نکیدیا هعحالم هرک

 للح هلا ریبن رب دمت مکحو رداکد نکم كاف روک ی راها

 الصا بوکیا نوس هب هيلا تاردقم هک ردوش نالوا قبال هزب زالواریذب
 هدایندون اع ردکمرسوک اضر هلبا لمګ وریص كر هيا هفُش قش

 هدنامرح ناب *یداوو شلفا" د روا 2 ار هد ندس لا را تن جات

 و



 15۷ ډک فالق دیاکح  ..ت

 لوا ندزب . ردسیقوپ هقشب ندزر بیم یس رپ كلوا شا
 ندسولوا نیر كردبا عياض یتتختو جات هلب وهدزرادمک> نالک
 ترامحولد «دنراف اربط ینجاو هدا اب الب ولرد كس نالوارتب شو

 هبیرادم> *یلادنص یرلک دا باغ ندرانوب و رلنروچگ هل:افسو
 بهاو بات هدزب هتتشا اردو ی اشا كراثلوا سل اج رارکت

 ام ناشد رب لاح منم دنلوب بوی ی ديما ندنرلترضح لامالا
 در ید ماعد كردا اعد نوا باج یس هلا تعفشو حر

 هرولصا لاح ندلا و یز هد[هدبا دما ینسلوا باس هدننیهولا
 نرو هدب اف كمروتک سا هلب و ردردستعم هکعا هداعاو عاحرا

 ندنرلمالک مآ تیلست هل و كفالق یس هدلاووردپ هنب رزواكنوب یدید
 هدزهاش هليا لزا عنص زق هیاب ؛دروک مزیوب عقاولا یف قرهلوا وأتم

 تقفشوتج رمیرمودنک هیلع ءان  ردشلواردقتنوحا مزراصح و

 ناسحا هن لاق قح بات لهذا تاب كردیادجو لهقار هيلا

 راوسو ندنرلک درب ورارقهکنک بولاق ندلح یرلودنلو كرهدردآ

 دیک دنکو ناورلوب قراواهدایپ ندنشیداوایخد یراناویح قجماوا
 ناوا "هدنراذک كرءدیا ادغ نب زهویم كنهرعهراحصا یرلک دلکتسار

 راهش ییسضارا هکرلیدقحهلوح رب نکیاهدکک هرزوالاوتموب رلیدلوا
 یشرب قح هنلا دغهحدک نوک یار تنا تولوا لاح ندنانابنو
 یاببولک روت هى رل درع لر ەر و نیفعط قاحاقثرا ندنرلودمه] وب

 نسمزارب ناخ هکنوح یدناق لطعم ندراتفر توف یزرادتفا

 ناذهسلا یسهحوز بویلشا هکعا سح ییکارسنوف هلتمجینیداو)
 هن راشد د ی راناحب وشاف ځد لاح كنا ندنغی دلو اقفل اهلا اذ اهلل وب

 هن رار هلیکلزسنوقوشفالق هدر هسا هدکع اترغ ردقنرهقرهلا
 بوروتوک 4 و رلب|هوطخرتوا سشیأتب وانمبولاه زوماررب رر یشدلاو

 ندعلنوغرو وقلزرسوصو قلحاندربیح وا ی صاح ید ارردالکد

 ربدلوالصاو هلگ,قرهلوا لاب ورپتشکن ندفرطرهو . لاجعی
 یدیآلکد نک تمک هفرطرب وا بولو مروحواو كسک وب تیاغ لګوی



N هک راهنوراهنلا فلا 1o4 
 ار وب وا؛قوب وایلاشراع انوک رر «دشاطرهو قلغاطهرفر ار هلکن ول

 ندنکد و لامر د« دلاس یی دلو الوس یرلجاغاو كسك ك يىك هسدایراهرآ

 ردناتسراغ هکناتسکتس ءایسر هل وب ققيصتاغ قرلوا ترابع
 یک روب وانالقر دنغوغق كحاغارهو رروتوا ردژار«دراغرهو

 ندنفوخ لز هسذک نرک هل لو بولوارب ر یروقو بیم هل «دابز

 لاشوبقو راغوا دل حروف وش یس هجوز كناخ . یدباررپ روایراب وت
 یتیدقیج یزاوالره:ردیدوحو ندنسوفروق هدابز هلسروک یراکلد

 ید كناخ مود ڭا ەغمر ان تورم مقن اجر دو ٤ ندن)ا لمحو رص نات

 ردقو ههساضا مزاسان علاط د« ںوشود هتشخو فوخ قر هعیح

 هکلد روید بیچ منار وش ندنفیدلاق م وریص قارا مدکچ غشو نع

 ان ج یامد لاحو ردشادارب نوعا قلوا ر | رم اکب

 ردك هتلا كلوا ندکعا طفح ینایحانفو هل وب و قلوتروقبوتا هنن رکرلنا
 اس راغ یتلئارف كندصک و و ول ند هباکح هب اد ید د

 یک اقا  Eارت کس سفر

 دک نوک جندب قرف
 هتشحو فوخ هلمحووب کرد تودنا ع ورش هبهباکح لیکنهاد

 فالق لغو انکیاهرزو قم هن رب ندراو رة نالو ادوجوء نسو دنک هلتیعبت
 قعانهمزب نعرد:یا بوروط هن ڪوا کش رد قر رلاوف

 فلاح ەن مما كمللا ش نا نکی د وط ول E رک رویت ا

OSتافاکم بودا ءص لماع هنن ماك ہالا نامز وب رک  _ 

 0 ا نالصسایهیملا تجمقجلاو جاو
 ه هکل ممر ندنسارا كراع وشهکرب «دلحشرب یلهرطاخ كز مقاولاق
 قلوالخاد هیارخص هکلبطتف زم هلسیرکج هل هک ن زسسعمارغوا

 بولاهلا ییمحو ربصندننیدلوا دیعبندلانحا قماوبهدلوب رب نوجا
 یتداکب كرهدیامارا رادقمرب دارو بودبامرکو ٠ هلا توکی

 اضر هنن رزوا كلوب یردن یدید نکن روم هدعاسم نوحا قمارا لوب رب

 ( زسوک (



 19۹ دک فالق ٌهراکح ۰

 و 9 هرزوآ قمار ر و و

 یانک نهدو زا نیمز یاس هج هلا ا فر هیاع|ںولوا

 كرد اترشابم هغمارازباندیکب قر هم قتواوا زابنا ی هاکرابیاعد

 دا و ل وب رب رولبدیک هارد یی وط هرکص ندقدش ال وط اهدزار

 در یک ںو د کک هک ول کالو بودا ساس ورکش هفحناتح

 شلاصهناس هفرطاددعکیاو رار چر فیطعاتاغهدرب قحواوالخاد

 راکسرب یواح یب یراجمام قاصو قار و رادهویمراص ار
 نوتع ندنفشک ون یک ید روک لح و فالف ندنفیدلوا

 یرلا ترسم ربخ وب بولک هنا كشدلاو قراشوق هلشوس قرهلوا
 یالع وش تولوا رو رسم هد هحرد یروشا یدرانا هلی سهرب و هرلنا

 رخ لاف هنکح هل هلوالدبم. هکلوبا كنب رالاح هلی ودنو سا وب
 رخ رددوتوک 1 بورد یو تک ۳

 هلب رادادود سا 9 0 ندنرارحو شلعء تدش بوشوه راک
 ندراهور» فالو هد e .رایداوب تایح«زا گاو دا ندوصلوا

 ۰ ا ااطخ ه هرلنو ن أ هدکع كرهروتک هن رلکوا كشدلاو بورا وق

 یجدلواو مدتا 3 | ریس! ندعح تانح قر هیلعا نی یکسم روبهدیارکفت

 ییرابلف اراطعاا بحاص ترضصح هدا ۰ یدردن وئوا هز هدنآ وش

 ر بورمروتکروتف هللا وربص لر دا طب ر هنس ودنک نوت نوش

 ییزاوآ دادعشسا كنب رالوق هاوس و سکس نالو هدنحا ےظع یالب

 شعا علاضرلت وب یدد ردیح دنا تعفشو مدراب هرلناو یی دیا

 نوکجوا یکیا هدلح لوا نو۶ قع ارق ینیز هیند,توق یراقدلوا
 یناورادقم هلیدصق كم ا لح ا ممیطو لزا نءمط هرکصندقدروتوا

 هينا «دنرک وا هرکصتدک دن ر دژ تکاب حافر ۰ رلبدب رول یرعوط
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 ترهش ندن ۱ درو رهش كوب رب شه وا حرط لزوک. تیاف یروسو

 .ترارح تدشو ناب رع ند هسلا یرادوحو هد هسلا رب ,دلو] هحوتم

  نسرولب یرافدلو اه ندنغلداو ۱ ناشر اعراب نادعربط ز زونو مک

 بن رقه رهش هرزوا كمرک ۰ 4 ۲ بویمرک زدنوک هرهش هلتمج یچیدنلوب
 لیخرب هدروک ذم لح ۰رلیدروتوا بورک هتلا یسهاس كجاغار نالوا
 .بولک هتناب ارنوب مدآ راتخارب ندنفرطرهش هرکصندماراو فقوت تقو

 همالسدر دعا نشود هنن رهصح ید رانو یدروتوا لر هرب و مالس

 د رایدشا ترباثم هقیفحت یتلاوحاو ترهشو مسا كنکلعو تباعر
 كن رهن قلاحو یتخیدلوا ( قیاحر) یا كرش رارعلا لماکراشخا

 نالوا دراو ناسلاب نکو دما یک یاب كناخكنلو نش دنلوب هدارو یسنم
 راتفرک هباصمر و رادلابب رغ ندنراتفایقو تئیهو ندنرللاوس

 كنب رودنک ید ناخ هدقدلشاب هشيتفت یبرااح هلاسح یی راقدلوا

 هدنل>اوس زحرح ندکلام نالوا هدنتموکح كايمزراقیمآر طقسم
 لامهتکلم اجاق هلب ارام لوسحاقرب هدلاح یرلقدلوا نطوتم
 هن رارزوا قر دعيج قب رط عاطو هذن راکواهدلوب هداننا یرلکدروتوک

 هلاحو تیاهئو تراغو بهن ینب رایشاو لاوما هلا و ترسساح هموعه
 ب ا ی راعاط هيسامفف رها تعاشاو ناب يرلفد وف

 *۰دلبیننفو " تعرعناتحهوطخ یرغوط هفرطن هد هسبارثمجک
 راشحا ۰ یدتا مالک د ارا وید زل تب یریگچهدب ا تلحرناسنع یاخرا

 یتفیدلوا ردکم هلئروص یروسشا ندنرللاحوش كرلنوب رانا قفشم
 هتسهناخهرکص ندماشقابولا یرانوب هل.تبت كلوبارب هلا راهظا
 یداع یسهمایطو هتشود نواواوا كحوکر هسا یسهناخ ۰ یدروتوک

 لزوک صوصخ هنسودنکو مظنمایشا نانلوب هدنجما هد هسیا ند هشقا

 یس هل یدیا رونب روک هدنزرط یوا ناکدازرپ ندنفیدتلوب هدبسیرترب
 ندنرهلوک نانلو هدنتمدخراعش فصنم راتخا هرکصندقدروتوا

 ەچ وبرر ۰ هرکصندن رور نامزرپ هشرزو | ره یدک هی ۱
 یهرخاف هسلا صوصخ هناناوروکد ند دستا ها ردعع ولو لماح

 ( لماش )



 N ا فالق راک
 بخاضروناو اع دقت هن رلکوا كرلنو ر هغو ورولکرا کیا لها

 رولبر و ندنفرظ راد افو راتخا هرارا خد ییاماو  رونیک نەسلا
 قاط كندرفس بودبا را نسم سطاح كن ةرفس ماقط هرکضادنا

 کر اید روق هرفسرپ كرهروتکر ةلوک ییالود نالوا ضوص هتناوداو
 نادنکرک یرلحدقو هب وقو ٠ لادنصودوغ یرلفابط كوب

 هر هرفَش هدکلر یسهلج ۰ ىدا شما وسو هلیذعو سا نیاز ون وب

 قا یاو اب روجالقا تاغ هسا ازلماعط نالکخو رل در وتو

 یگکروب هدفوب یسهترو .یسهط رو لاب نیس ی
 هدنمان ( عرب یر ) ندنراعناب نالوا روهش هدنذل ك رهت اغاوو

 هدنس هنرواو نښانی مع د دع کا شعب هرزو اع ون هعشب و قلاب نالوا

 .ندۆالد ییتشتزرب ا ینیدلوا شلرا رو هد عا یشوق لیحددع جوا

 هدکدروتک هباروب الک هاد رادتا لوانت یرانوب بولوا ترابع
 دشا توکس نادنگددروک یتخهدلوا ماشا

 چ نوک یجزکس قرف#

 زاده تععغ زابتحا هکربد بود اراعا هک دی ددم هراکح لیک راد

 dL هدبا مارک | نوساوا قحردق و و دوئسشح ند راس

 كرة روك فسأتم اعاد هنن زەلأتم لاوحا كرات وب قرهلوا ظوظحم

 ندتعدد1 وا یی طاشن ی , زا قاسم هد تس دن ارا .> کیا فیظات هلئروصرب

 کوک یر نکا رظطتورکفت یییصمنالوا شاک «رکیشاب مش

 ردق و ید دع ندرکر طاخ٬ دتوره هدمهسارویدنايبس ردعنره ۱
1 

 هکر دا اضتا نوا كن رذکعد رویت لو ۱ هنوهمس
e 

 یار «داکوب کوک ن ۱ م هقارب دا رک هل وب ی رس

 كمروک ندرس یهلتمراکفاو ش رک هه سلاردیا هدعاسم ندئ دلو |

 هک زکسیللوا یلستم هلکتوش نسادتنا عهدا ناسب را ضب هزرسهرزوا

 رد شاشغاب ءزس یزکنایح بودا بصغ یزک اشو لاوما دودیخ
 ا ا زس ر کلاو یکی اهد هدابند تاعوقو کدر وکو دش ابنا

 ( ) ٩۱
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 ناب نوکر ھ راحایسو رارجاتو رای لوا بولو ا یشرب شلوب عوقو

 وا تک فدا رارد هدکمروک بوروک
 .ندلصوم ٥ دمو اص نیح من

 یبهرشکی ایشاو لاوما رادودیح هکر دشلک هعشاب نکا ردیک هدادغب

 هنسهدار قعف هعاح یلناطكلر هیقیا تعا هداکوب هکصذدقدلا

 نامزرهنزکسرولوب لايدناومنهدرس هکمادام ۰ یدنارلشلک

 ندعناب مب هلیصوصخ ٠ رکیس زالوا نوحت رس مرو ولوا یستم
 یدنکن ًاتسن هلاح میدن کد نا تا لاک

 لر ءا كالت د و ییارعضاو و راجود مب و مدروک هدکللاس

 یزکرغ .دلبک وربص كما ناس هرس یتاعوقو مکیدروک بوروک

 بولد مردبا وز رآ یرکعهلکد ندنفح هلوا رحم ییدناوف كعيا دست

 هدنطرعم ی تک لرد. یا یی رایج وراشیط هن و هلوکو
 ۱ یدلشاب دمالک

 ( كلم یلغوا كقوترا یرادىکح لصوم )
 ۷ یسهباکح كهللا لصد )

 ال اورا روهشم یرادمکح لصوء بول اوا ها لطف مما من
 ِ قرلوا هی رت هدنز هناردب روضحو ادب مدوجو لاهن هدنلسش

 ارم یمکلکع اله مردب هدفدلوا هدیسر ۵ ؛ یمرکی مس مدل وب

 5 E اط ر اک:تبغر ولیم ندشرط ر هش او كر دبا

 همروضح یان ندنربدن رولک هلوصح هلبا مکلکعا تح هن ر كراتا
 و دان هد هسا نادرو تک زە راج الابو العا ندنرب رو اتسح تاغ

 تبحر هعلق 2 هکی دل وب هل ندن رلجما توقات هر رطد مه

 ندمدزنندنرلک دم هدب ا باج ی 19 ےب ر رانو نوسلب هدا لصاح یر

 هد هسیایدلاق بم! هر هک ی 1 وش ےن مردپ رابدتکاس وام

 را رکن ندنکیدتا نط مدلاق ٣ ندکعا اتنا هدن ونکب نحأق 7 هکلب

 یقلگر مدعنالوا هدنصوصخ لهان هش رزوا یرارصا نالو عوو

 هدندوعو یقبتو ليم نالوا هکمرب و تحایس یزغوط هاج دادسغب و
 هدافا ىع روبحتو ترس. قج هوا هدلاصع-ا ندا هرزوا كتبا له

 ) ندنگیدتا (
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 تصخر یاطعا انونم ناسهو تمنا ر هموزرآو لماوب ندیگید--1
 هلف اقلو رب نوجا مکلکمرک هلیتفصهداز ا دنچسج رهش دادغیو
 هرلنلک مزال برما یراضحاو هثیمن هل اتفلک رابتخا هدنصوصخ یر

 نوت! کوب هود تردندنسس هنب رخ نوا مهمزال فراصم یدرب و
 ندنس هیطتم رکاسع هصاخ هلا تاذ جاقر ندنن اطباض قعمو

 بولوزود هلفاقلوس رب هلئروصو كر هر و هّقاف روا هج یوادقم رفت زود

 هززو | كتک هدردغب هل. | هيج *هلغاقو هرفو تیعجوش هتشا یدلوش و ع

 عرسه یراادتا مدعیح ندنس هدلب لصوم هلباه:طتطو 4دی د لاک

 شمروئو قر«هروفرداح هد هسلاق دما خو هب هک مر مییهدلردک لابلا

 هلربفر ندناب رع لئابق نکا هدکتیا تحاسا هدنر كن هلح ممرمیدلوا

 یزمدلوا هنز و . رایدتبا موه «رع رزوا هلتدش نیزسن [یقو هه
 مادعاو فلت ب رق هنفصت یرک اسع ناو منعم نسم هالك |

 هب هعق ادم هل. اهد وجوم رکاسع یویبلا ةع وناطداض هن رزوا یرلّبا

 یترد زویحوا لرد ارل هوه ولشهد تباغ هن رزوا ءار ود و مع

 نوداشوق یزغارطا هدقدغوط شنوک بولوا حابص لر هروک ندعلق
 ندنرودنک هلی سمروکح یزو مز راب ودب دودیح نالوا هدکیلک

 سو تد>ح و بضع. هداز ابد یسان ندەرشك تانفلت یرلکدرب و

 ردقنرهیدزب ندنراک درس وک تدشن هدموعه هلا فیءضن یب رلترغو

 قنرا قلاح هبلغو لا عیب مالا ةيا هد هد ها كدتا هللاق هنارورغ
 رو هک كرت حالس هللا تلزم دیماوب ندنشدلوا لاح كن
 هدرالوح مکی دلک قر هفار هزل اح دوخابو كعيارمسایزب ندرمهدلوا

 قلا یماعتنا كن رلش ادفرا نالوا فات هدرب رکج دیک هلتراقحو تلد

 سوا هلا ء ندر لک دنسلا كیا فلتو لتقف ی نم هل ج نوا

 تو ور لک مب هلتشحوو تئاندوش نس هذ اک كماةفر نالوا شلاق رجاع

 هدنماکنه كعا تلصواکب تو تب ون تیاسهن ندنرلک دک .دنکوا

 هلیبف لهااب نکی روط هلیدیما مر ولیتروق مهیا رد اط یمدنک ن کیا

 مهلا لضف یدهع ىلوو یلغوا كقوتروا یرادیکح لصوم نت .



 . # راهنو راهنلافلا # ۷۹4
 ,r ندنزغا كتنسراذجلا حراج ریادغنالو ریش هدمگیدر د

 كنس را دسک ضعد ندماقفر ر ب4 اوج مدلو | نون هکر,دتشبا

 يرد ردورندفوح ندنرلفدنلوا بلص لر هشود هيلا كن ردپ

 م هداکس یدعت ندنکبدشود نس هملا نکیا هدندصق كمر داوا

 فک بودلفب ییب لر هید ردعجوا وا ىع كن هلءاڃم نالوا هعرلقیفر

 هج ر قلنامر وا هدنیسارا عاط یکیا ہیکصنبقدلا یماییشاو لوما
 بیل و | ندنرلفدلوا نیشن هک رج یرودن کو رلبدروتوک هجر ارب

 ند دلوا ښلروق زرداچ كچوک كجوک ند هک جونم ندلیټ
 دنس هتروا كرر ډا هلالاجوب یب مدال یخی دلوایسارو |یرانکسم
 هلا یرډا ج يلب ادم ر نالوا كلوب ندنبس هلجو ناو شارو۶

 ی یرلسر هدعب بودروطوا هداروا ردف همابشقا نوکرب "لرهرونوک

 نالوا هدنرللا نب قرهداشوه یغارظا یسلاها هلبفو یبتلغب هجاعارپ

 تیدا هلتروص و شو بربض هد هجر د بكجدیلوا هر ندرب هلي اراک ار نج

 رب وصو جا بویمردلوا هدب ال ناتو و دداتم ندنرلک دتا

 اع مججو لئاز عتایح یا غا ہللا اذاو چر هلبوب نوکر ھ قر هقارپ
 هدک 5ک هلو ند هراک هباد مدال | یعجهلوا لحار باه ندابف

 یدتا توکس ةهلیسمروک یه دلوا ماش

 چ نوک یجتزومط قرف ۳
 لا هدحاعغاو توو یخ هکر بد هد ناھن ءا لصف بو دنا ۳ هم الک هاد

 مبداوا  یناج یرابزسناجیراب  یلغاد هلبا هب رحو هزین مدوجوو
 كناورک لوب ر ؛دهفاسم قانوق رکسید نکیا هدتمروط هدلاج

 اورو لزوک تناعو یراکچءهدا توت هدلح نالفو ییددلوا

 هدب راکشوب ندنکیدلرب وربخ هن رلسیر هلرتفرعم سوم اجرب یفجهاوا
 هنس هلو ی رابهبج هوډ بونارطاح بععرد نوا قءامر جاق

 لر هن هن ربا بو ر طاح ندر یسهلچ نامه هن رزوا یسمرب وما

 بو. روملا ىلع بوقارب هاج لوا هرزوا كمروکولوا ۳ هدنرندوع

 توم شون هناچ,ندنرلتوس ان تسدتوعال یجبانج رکویللح راب دیک

 )لو ر)"
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 بیصن زونه یلوا تکش ندن هنارادغ تاب رض مدوجو لاو
 تج صاکب یسهجوز كراد ۳ یایعیشا نوت ر ندیءبداوا شمالیگ

 *لرادتق اوتوق هخمراتوق یکودنک تر هجاقرکا ندیم دلوارثتكي ندا
 تج ىوش هزکبلد رسید نب هلبسعد متسیا قمرات روفیتس هسیاراو
 قتردقو توق ندااضتفانوماكموروب «داکب هتىلاءا ندبااقلا یتفشوب

 ۴ :لاحرد هر ول ج هدیکند دار ردقوت جهش ا دی او نا ہیحا

 هولا هلا ییاتعف یيکيسار اتم هحوق هم هسفراو بوزوج ییرلب »3

 ندسلورب یقیدلوا شمربسوکح هری و تا هچ راب ؛یکیارپ
 نولبا دیش یجلوا لصاو هره شرا هدورلباو یمکلکقک یوا

 هک نوت نیزسشمبچ ندلوپ واو مدلی كره زرکشت قوچرب ید
 يلکوب «دنکوا هدبهار یاننآ هدقدلوا حابص بودیک ر دق ه>ایبح
 بتیسار همد رب ردیک قرەلوا هدا حد یسدب ور روس رک رایرب

 زامرات یتوق كمدوجوو رابدلا بی رع بول: یر راوچوا مداک
 هق رطهت سود 3 یمبدلوا مدار ساوا راحود هتووص دار

 یکیدنک "دا دو نوے ءا قناص لام a :وس ېت کی دلبا تع رج

 هدادعب E هشود بویر ندا قرهلوا a ا ید نب

 جدن بواب را ندن ندنفیدلوا یحاصشدا مةيفر قدلوا لصاو

 یرلتک الف مکیدروٌگو ناکمییرب كنب هدوک قرەلوب عماجر
 میدنوب هدندفرطرپ هدم هسیا شلیادع . نامالاراد ییاروا هلبا رطخت

 لر هدررولوا فقاو هلاهدب لاحو شریک هرطاخو لاسخو زرروس؟"
 1 راجن ندب اريا رک هدا اروا FFE توی ور اط نیا

 هایت ریمل نوا هیموب تاوفا را 0 رد اج ق جا هک

 لرەر و رارق هچوبا هرعهز هک است قاهر الوا هرزو | قبلورکید

 ندعاج نب لأسنكلسم مکیدشا كواس هد هسا مدقرچهرهش ؛دلاحوش
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 وس هحرد افا ییدوحو هسا قلحاو افلا ةميعجراتت

 هدرهش هلا لاحوب هتسلا مدیا نم هل داد وااو لسن نانی درو

 كنب زەرب یتاقتلا كنهناخ كوب رب مکیدلبا فداصت نکیاروسشالوط
 هلاط» هلنازاوآ دنلب بورمتسوک یمودنک كرهدیک هنکوا كتسبرب

 تو فج هبراج هرابتخارپ هلبایسهچراپ كمارهدنلاو . . ادتا هبهفدص
 علاط منبنامز مکیدل ورابا هرزو قلا ځد نب ۰ یدتا اطعااکب لاحرد

 یدردلاق راکزور یتسهدرب كنەرجب معادروط هدنکوا یساضتقا مزاساز
 ههزوک ر قر نارفالا هردانو نامح هب وب لزوک تاغ نانو هدورګاو

 ے دا لاج هلعشو ۰ یدردلاط هترح یا رد نب یللزوک هلیسعشیا

 هلیقشع شن آ كنوب «دنالوا یدردشاقبوروا هع رازوک یک شم
 هلن وابو یل اق هدعتاب اقع هجەرذ هتشبا یدلاق یدنود دنولک مورد

 راج در كحءدنااقا ییهمزال تارکشنوبولا یکتا هلیلاح تالتسمرب

 هلاحرب و ۰ مدلاق شوه دمو تو-م ۰ یرهلوا لاعحمب هدنکو| كنهروبنح
 بوسایکج ككرهدباسایق نونجترب روعش یبیب خد هروب نم کم شرک
 راکزوررب دعاسم اکا اڪ هسلال یدقک وزد یسهناخ

 دیفتسماهدزارب مهایس ته هد وریدلاق ییهدرب هنن هدرسااهد راکاود

 هلقفاب هاروا كرهدبا ذاا هاکر ظذ همودنک ییهرحتب هلبسایلخ یمرولوا
 ۳ مدروک هداروا لات نیک وا تولو الوو

 کف ا فک نوک اواو هاو یر ا
 ۳ اب ندزعشلدازوا نداروا «دم هسلاروم

 یاس توا شا لاو مدار را تحا ن < ندلو و م مهل ینمالکا

 فارشاو لوفم یسذنک بواوایوا كن هداز نابضع یظفاحم تکلع
 هنینک هلا یدنفاک اح نکا یظفاع تلم ورندتفو لیخو ندهدلب

 قر هثلوا لرع ندنسمک ه هقیلخیشان نددت وادع لاکكکاح ندنکیدم

 لععت ال ندار واو مدلا ییاوجرد هدکعا تماقا هدن سن هناخأد وکنم یدعش

 تو قبج ندرهش هرزوا قعارارب جنت رب هعودنکتب ولیکح قرهلوا
 توس هجرار هللااهتشا زا کما میدلاو مدرک هناتسرا نم لوس رب

( ۱ 



 ۷-۱ چ فالق اک ۷
 هناوند هلرلاج نسح هد هسدا مذناب قرهبوق هشاط یهثاب هدا كرا حو
 سناررشبوس مک ندمزوک ی س هفیط])لایخ رک یرپرتخد میدلوا
 كانا مکیدیب و روضحمت كرهدبا التسا یمدوجو نوت نوت قشع

 یجندبا لصاحراح هدهافک هحرد نوا یلوصحوح وا هاا

 كينوحا قمو وا ندملدنلوب رود هدندنوق ندنفیدلوا ییلیسب و

 هسلصتره قرەلوا لوغسشم هلبا تالایخوب و لر هکچ یدنتص قوج
 ادب هدرا نم نورد نی زسکمروس قوج هدوب مشعشوغوا زار هل وش

 راتفعرح هشالئو قوخ هدا زو راد هربندرب هلباالب واو نالوا
 یدتا توکس ندنعدلوا ماشوا هدک دروتک هارو ییاکح هاد ۰ مدلوا

 < نوک لا
 هدرا موش هکر ید هدنلهن لصف هل از اغا همالک هدند دصهاکح لیمکهباد

 نداروایب فوخ تیک نب زس مالكا یغىدلوا هن كن دلروک نالوا اد

 نالواهدقماهدنرزو الوب نکیا هرزو!قمتیج ندناتسرا م ندنکیدت |دیعبت

 لاوس یمنیدپاهنهدقارا مو یم: دلو ا ےکو فیقوت هل رامروک یب مدآ یکیا
 .هدرهشو یمیدنلوب لئاسقردلوا هدزکلفو رادلابب ید نب

 یگیداکهززوا كمروک هدناتسرق یب دیک ندتفیدلو مر قجاس
 هکی دلک تع اره نیس لئاسر نس هکمادام یسرب دن و

 هدورشنازارب نداروا تولا یب كرهد لهرو وط ینراقكنس تیارکشت

 زلیدروتوک هتناد كنب رلقیفررفن تردرکید ناتلوب هدنسورجما كناتسربقو
 یکرروتوا هیهرفس هثشاب كنشاطرا عرنالوا «دربیراو لیطتسو

 ندنرلک د-تامارکا یتداکبندب روطوامرخ یرلک دتا لکا قرەروتوا

 هد هس الدجم|یخد ندبارش نالوارضاحو بویبهدکلرب بوروتواهدن
 تویلوا رلمدآوبار ندنراتفاقو تثیهوندرلاح هیصان كرانوبن

 هرکص مدیازمهدیا مکحهدکبنکل مدستباسح ی راقدلوایارج
 ثندنحماضف لعف تقرسكوم ربیراقدلوا رسا نوک نوک وا
 یگاضف لعفوب ندهشلدلوامدآ لئاضرقو هدجو اهدلا هل ون قرا

 یمج هنوبنون# هتاخد هن رلتافرو یتفجملوا مجاتحاتدش هکملشیا



 4 راهنو راهنافلا ۶ 1
 كوبا نب وشنو بر هلاتفا هش راستقافر ید یب هلا روصت
 هاذاعم هدا رليدلا ةا تلقت ترم ر یب هل افاکت ىلع وا ندرلنا

 لعفر هل قب و یتیفرتسراعوب هلن اباکت را را تاس مجلو نداجا

 ود ی ندزب e ا هباکن را یهطق

  INETالص ۱
 هد اروایزب لر هلک هللا هیطیص سم رفد یمزکی ن دتغیدنلوب شمتیچ هلوق
 اک كرلموق م رلدروتک هس هګ وط نزاق د وط توریدصب

 كس هملدلدروق ندلیمتزا ر , خیداق هدنسلا هلي س یراعیکت ا نالوا

 لجال نوک ی هاد ر ۰ ۳ مو ناک هل 3 دیک وا ردنا رکشت هر ۳

 ۱ هراس راو الاب ید كاا ىز قاتمال
 هلب!فارمعاو رارقا ررپ ر, بويعا افخاو منکالضا یرلتحابق یراقدلوا
 ۱ راحود صلاح وب و یگیدلنا فداصد,ل ر لتا هكر دهلکاکر تب و

 راب تتن نیم یک اح كردبا قددصت و رلقراسومهافا یمغیدلوا
 هوا برزو ا كن لاوسراش حب اهدمدرب جمر ویلا اس
 هد اد ا و یدو ال ۱ هرز مب كر هلک جد یسودنک .بوردنوک هلگر

 ۳ . یکكنوب یلیصاح یمددیابهنهدنات :سربق و یکیدلک هل روصت

 یار طعم هنن هد هسا نیدلا رلداوح هناصااخ ندش بودا رالاوس

 نایب و هدانا لز وک. لزوکو هلبف ال یرلنلک عسا نوت قر هیچا هتسودنک
 ك رق ظفاح ندب |حو ر ی هنس لره عر > لو ا نوکر هزکصندک دا
 کیدا وس نول مدنالک | مل دهو ات اص م لصف نع هيل قر هح یس ەزەف

 لاح تشاشب رب هر کص ندتق وت تدم زار بونود یززوک تلکس هدزآ
 را شاب وساکب غد دلوا یرقر هل وا شش .كطفاح یلناق لد یا هلا
 كناتلواماکب هلیتلاصو,نیس شتیا قشعل اکو هدنس هکمادام ینا
 كمروتک ةلوصح یشاوش نال وا كلاما صخاكنسو ردلکد یشرب

 هعودنک کعامروتک روصق ههحمرذ هدنربغو یس ےکج دنا فرص نوا
 نرو صاو تاب قجملواهدوب وب هژرسک د مردن ادع تمذ هرحاو اع

 ( الصا )
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 هدهرص ی ی تارکشت ناب نزسمکعا لاوس السا
 دماج ن یدردیوکج هماج هلا قرفر 7 هباغا هایسرب ندنرامداخ ق

 ۍیوموبلج اعد رس یظفاح قیاس یردب رف هدر ظ تدم مبدل وب

 :٠ بییطا رادتنالاب هب هفناسعم هل اعرو تمرح لاک هدنآيدرک هننا يلا

 اس یتوادع نالو | هدنر هلایم هل ا رلش زاوئو تاغتلا انوک انوکو بلق
 یکدرنسوک نوکوب نکی ےس در كوس كب من مدآوب ید ظفاحو

 یر هتلا ندنتلا كن وب یدتا تش ند هنابک هناتسود لاحوش

 قاط ر کا نکیارظتم هما م٠٤ هیس قر هلوا بلا نط هنغج هعیح

 دنن رلعلوب و ودع هن رب رپ هل وب ككرلت وب ه درم ا اذعا

 توادعو نیک نارا ندنرکیدک وربند هتواو ییفیدلوا یساضر كقح

 ءرصب یخدوا نکیدتبا روهظ هلیسو لزوکرب ثعاب هتسهلازاو عقر
 ماشخا نود رکا هدعاسم لاصصتسا ندنردب فود

 شمروک عسر شعلا یفصو كنس هع رکو ندنکیدلک هدادفب

 یلوصح كشیاوبو بلاط هلیسهدابز ه>اکنو دقعو شاغاب تبحم
 طسوت هشیا ییفرشرب هلن وب و یتغیدلوا بغار هنسلوا هلم هطساو
 اناوج ید ظفاحو هدافا یی اور لوس كب هج دن ڪ یا
 اعفاویسعیا جی وزٹ ید رمز مە رک منب ك :هداز كل هل وب یس رغوط
 هلوصو هفرشر هل ون مب طقق ردقرش لو كب هحایلمافو هوت

 لذ و هعارخ م اع ادرس هکنوح ما لومأم قلالدو طسو ندزس

 نکیسرعوشود یشرپ هعشب ندرلیش قجهلو | ببس ررگلکمروک ت راقحو
 رام ڈس و دععوش و رک هل NE A اح هلیسعد

 تدومو بح ُهتشردقع ندکی و توادعو نیک عفر بحوم یس هب رخ

 ین راکجهرو هلبا لاب رورسو لاح تلاسمرب ی رار ع قابو تغجهلوا
 یحاص قالخا ن سح هلتسل هکاح هسلا طقاحش شعا ناسر انک

 قرهلو یخ اکسل عهد ندضرغو

 حر رابغكکاع بو دلا هرلشاوکو دوهرلشز اونو هراتبح یکیدلما راهظا
 ندکاح هدنآ لوا بول رت ندقلانفر ره یاد نالواروتسم هلیطغو

 اهدرب هلل وډ دلو كني رل یر هیلغب لب هن راد,ءوو دعو بوآوا نیما
۲( 



  Wwراهنو راهلا فلا + 0
 یار هدنالفوف بولب راص هلب اب ر رارکتو هدکش ا رلجف هنغج هیلزوب
 مدلوا لخاد رار هلا مداخ نالوارومأم هقوس مب هب هطوا یراق دنلوب
 ,شمرونک كمداخ موفر هرکصتدقدقیح ندماج ةتسلا منا م

 هدعشایند راصشاب نونلالدنهوهدقراهرخاف هسلا ندراش اش رغآ ی نب دلوا
 الاطخ اکب کاح هدنآ یراکد روک هل ویب یدبا یب نح هلت اغ بولوا

 اریز نوسلوا كرابم رکمودق هدادغب م هداز تالم میسلا ع رک منبیا

 لوس رب هل وند نکغیدروبب فرشم هلزکمودق فرش یهنارجاع هناخ
 اشا هلا رغا لصتو لد یننفیبرکشت هيحو كملدلوا لتا هفرش

 نالوا هتکلم وب زس هب یدنفا طفاحم هتسا مرجاع هدناب وب مکجمدیا

 دععهزس ییراناشد ۷ ندید ا ناپ اس ینسالصا بیس )کجاس

 اوكا ردوو یار هک | حاکنو 9
 زس كم هع رک هداز تالمیا هلا هماک تامانحا و هس ۶ ن ناییطعت کن

 هدیسبدنکی ک بلا ز :>أع من ندنرکشت نا ا زا ارح | فرش یکتیجوز

 هش هل هسال ول دنس ه رس 10 هکلم نانلوب هد کنارش

 ارو هرکرب رکیقاب) یدید ردباذع رایتخت یسودنک
 :باوح اتداعردشفار قرغتتسم لصل هدنربح یاب رد نیرلمالک ندبا

 ٌةاماعم عطع- ال هظفاحم هيلا سوم هکردقوش قر هلاق نجاع ندکمریو
 ندمرغاهکلب هک دروک هدنربح هل وأ نب [ ا قلهراوب(مدبار د ازار ا هيم ر

 مر از وب یر وز ماد ییددلوا شروف هدمرپ رجاق زوسرپ یسسانم

 هلعع ندورط مبیرلباوج ن را مالک اهد ندمزز عا ےن ندنووخ .

 نامه ی ثا ںویمروک توو ندەرا لیصاح یدیاررب و یسودنک

 رب ندنناوغا هرزوا كءاراضحا قتبعج دتعو كمروتب نوکلوا
 لواو در دوس نوعا كع بلح اد رس یز ةف کا ۱ ۱۱

 یدرب و تشع ید هب ارام را اد هتفح دنلوا دعع هر وصد ۱

 توگس هل.سمر وک یتعادلوا ماشفا | لاصدا هارو ییالک هاد

 یدل؟

 5 نوک ییجتربیملا 3%

 ( هاد )
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 قجەناوب اک أ ندک هکر د هدنلمه | صف تویلشات مالک هاد

 قر هللوا حاکنو دقع هدنزههجاوم بور ونک یردهاشو یناوت
 مدنفا باطخ هظد اعم کا هرکص رک ءاط راضحب

 یشبا ندنکیدمهرکب هش راشبا هل هتسوک یداع هل وا یا ل اکداز

 یارجاو عا تبوح تداغهدنو بویمروشو دەب هنط:ط و هع رعد هل وا

 بولا نامه یرکدامادندنکحهدا باجا كلبا مالا یتعرس هدفافز

 فو هجایلماف یءهجوتفایض نالک مز ال جک و كرهروتک هرک هناخ

 ندکی دنیا بیست یبنرتوبیخد مرد ناقوندنکیدید نکسیلع  ارجاهداروا
 هب !رلداط یلییوسس یلیشیالا تاغ هد:غانوف تک اب بوە ۳ نداروا

 1 ید اح ًاکار فی او کا نالوا ین سما قر هل دانود»

 هلتروسصوب هلردىا میشن هلا تام ست هداعلاقوق ردف هنشاط كش

 لوا ندس هود یجنرا اهد هلا یوم كدلک هت س ها كمردب نا

 قر هشوف هاب هرزوا مردن ا ی تولارعص یعاشا ندرساناسه

 هد هح ردیروشا ند هلماعموش هد هسا یدلراص هنسکنزوا كعاويح

 مەدو شەم قرەرەقږچ یراقوب بوتوط ند[ا هور مدلوا بوک

 هم بیک یک ییا لا وقو بوروتوک هنس راد و وا

 اهن ده لو یکم هر عھد قحهلوا ES لا اا ا

 نوتفم هنلاجو نسح هدا نب روبح راهظا بوبالکآ یتغیدنلوا حاکت

 یملدلوا رهظم هناصاوموب یکیاهنا اود هلو شع تٽذشو هراوا قرهلوا

 هتسلوا لصاح تی ۳ ید هدنناق کیا نوا م رور ندگدروک

 .هتسو دن.کح قدرونوا 0 دلاحرد ار وو یس هدنغ دعح باثج الو

 تیحرا حد ءدنیلف كن ىس اضتفا متدومو صولخ مکیدلبا ضرع

 دوس كه د قرص او لک نکیدلکاوصح
 انوک هن ره نوجما باج ینبلقو مدلوا ظوظح هلسهداز ندنسالوا
 ن اب نآ كرهبغا روصخ الصا هدششناکا هسبا مزال كجا ثیشنهابسا
 ررو" ۴ یتغددلو فر كتو قسشع نالو ۱ لصاح ید ەدنىلو كنا

 ل



SADE ۳۳۳ ا یالق هباکح 
 (قرهلواترابعندنسایلافمردب نیاقهداننا نملدروتواهداروامزب مدنا
 هلا د رمز مهجوز ین هب هراد یرلق دلو كناوذ ینددلوا شا توعد
 بوروتوا هتتسهرفس مانعط نالوا شفلواراضحاو یدروتوکر ار,
 هقطان یکیدلیا زارپا هدماعط یانا هقشب ندنلاج نسح كد یزو

 یدتبا دیدشت یقبگو قشعو دییزت ینکلاز وک اهدناقرتکازنو هزبرجو

 یرانوب راضح لر دبا صفرو نفت یارجا بوساک ره راج هصاقرو
 نداروا مهدلاو ناق هلا د رز هداننا یرلکدتا اشام ور بس بویلک د

 یب بولک مرد, نأق نیرسمکک تقو قوسح ندهرارلیدتیک بولاق
 رابدروتوک هب هصوصخ "هر ادب بد سوک قرهر دلاقندلحم وا

 هب هظو ارب لماش ییهلوبق هتان نم هلج و لباقا ین رعت هجن انی زت
 قاش شلپپا هش رزوا لق اس رب عونصم ندنوتلا گو دلوا لخ اد

 یرلمول ارا ص ةبیط عار هعقدناب .دنګارلنادعمش شک هدنفارطاو
 هداروا جد د صز مادری اودزا دویب طول رم هدلاح ینئدلواراس

 ره دیک نس هسبلا قات رکید بوب وص یس هدلاو ندنغیدلوا دوج وه
 كرەدىا كر هرع رر یزب لرو سوک انغتساو زا عاونا هسا د رز

 هب هلبق بلاج تاجانم بناج هسیا نب یدنک بوقیج بوقارب هجرکلاب
 ندک دتا مات عرضنو هولص یاهو مايو هداج نالوا لوا رر

 كم وب ناو رود ندم بوک ۵۰ رطاخ لابخ قلصو هرکص

 تداعسو هعسج نمد هعدنک بل ال هللل وهم تاغ هلل وب دنتلصو

 یارب ناتسش هلتروص و وارجایافز تادآ بوذیک هنا لر هلس نچ ع

 هطوا حابص یسادرف هدلاح نغلدلوا ردن ا اقص ئارا هدهن احنولخ

 هدنغولوق هدمب دچا یب وق بوقلأق نامومدتشیا یغیدلروا كسوف
 مدروک, یساغا مرحر لاق ناب زه لئام هداسف یرزوک لماح دک و رب

 هده هسلا تأق رر ةر ندنفرط یدنفا کاح هکمدتا نظ هرب ندر و

 رەد انهتسا یتب هلا هدننخ موق رم قلارا لوا مشهادلا رکم یدلک

 ( هح)
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 e هداز کالم ه سهل یدتا مالس یدنفا اح یدنفا راک رژ

 زسا یی هسلا كک, دیک ینهرکآنوک یکتود نوجا كم سوک یتقایق
 در هزس یرانوب توباق یکسا توباح لوح نو هاد لاو

 هد دراو هرکمت بوشاش هجرد یروشا هن رزوا یسعد لآ ردا

 تنعلو هلبحیمیدلوا شمزود وتنطبش تفص ینیدلوا فصتم كکاح
 ككا بولا ییهسلا هدوسرفو هنهک دوهعم هلا سح غندلو ا هنت

 هدر مر هلا لوس مم هسلا د مر مدتا هداعا لرەر و یس هسا

 یع راهب روا یکسوپ یکسا مب و بودیشبا یب زارپ كن هلاکم ندبا نوک
 یدلبوس هنهزس نالکون و رد هن ببس هتالدبنوب هلتربح لاک هدنآ یکیدروک

 یزسو مدروف تذیکم بالوط لزوکرب نوا هرس بولوا مدآرب
 یللاوز اما یدلوا نوتم كرد انظ مدر و هب هسک و ماند ورح تباغ

 هدنفالخكن راکفانوتنوت شی اوبو . یدنادل قوچ ك بورشاش
 هکزکیدتنا حوزت هلبا هداز كلم رب اخ زس هکیوج یدنتاروهظ
 هلن وش یو ملک دهدننود ام كنهداژ كالم نکغددروس روصت نوک ینود

 ردقوتروا روهسشم یرادبکح لصومالاح مردپ هکیاعوا ءارادمک>رپ
 ندنلوا یتاعوقو ن ندا كر هد مهللا لضف یدسمع یو كناو
 هل وب زت مدنفا منی اوجاکی مدتا هاکح هناپلایومردق فن رخآ

 قشع ميدلوا شاخ هزمس مب هلی "رکیدیالوا شماملوب هداز زاد رب
 عدوو تک نالوا ه زس نعا ید ردف هرد تویلک للخ الصا هو 1

 ندنیثخو ردق باصصا كس هکمردبا نیمأت هلل وش یزرسو ردلاکرب

 مدلوا نون ر دقنره هدب وبالک یرکشیداوا هدایلع هب و یرکعیدنلوب

 لاثماو نارقا كءردپ درج بویلوا نوجا مسفن مب تیئونموپ هد هسا

 :٩ هظحالم نج هیلوا بو ییالوط ندنکیدتا كکاح هدنما

 وخ لزوکور لزوک لکد بسنو بسحمدازا ندزس مب هسقوب ر دبع
 هع رزوا مبگردیآ تب اکیرکلاب رار هلکن وب ردرلتفصوب وک لوک

 ماج دن | یدد رد کم اعا دس راقاتروا اکب دیوس یبرظید
 هفس



  #* tvsراهنو راما فل 6
A eج ةیلوا یراط عاطقنا الیصا هج م هےشر ردق هر هج دی  

 رارکن كردبا نيم اٿ سو دن ڪ هلتروصرهو هد افا

 هب راجر نامه هدهرص کب درب و تناتم ندنیفرط هرل تبح اهدناقرب
 ۰ یدتنا ما یسمرونک هسلاتاقرب اکبًایغخ ندنرب كراج بوربغاح
 یمدخ نانلوا ما هنسودنک هکیدلک هرکص تدمر تو دیک هرو مو

 شملصب بولیسک یراو 3 ندنشاقدنه كرءدیااش | هلهجو بولطم

 لا مکیدیک لوا نو نوکر و یدرونک هسلا رادتعف ت هرب ن یهدانژ

 هدکعا تبحاصم هل وب هلل اد مزز هنشیایدبارولاق چه هبشناب كنوپ
 لظ یفیدلوا شع ردقهنأوب هدنقح مابلماف نکاح املا یوم نکا

 قعانیشرب قحهلواردک بحوم هحمعسشب هنن هدب ويعا تعانق هردغو

 كلوب ندنفدلوا شمردتا لاصعسا هاد فرشر هلیس هد س اه تات

 ردتحهلواردکم تولاق هدنوح هب مهن تقو ینییدالکا یتفیمحو هنک

 زهدلاحرب سون امه وا كردبا التسا هفس اتمو هلأتم لاوحایزرب یدمشو
 لب وب یتیدلوا شعب | هل دصف یار ,اردک هتساعصح ردقنر ھ ۰ رداسایق

 هنسودنکاتداع هصغو ع یتحولوا راحود هشدیشدا ارم یلوبارب

 یوق رم بویلوا یضاراکوب ب کاب ملک وکم ب هد هسیارواوا تازاح عونرب
 مزا مکلکم ردلس یتیدح قرةدارغوا هنسانا ن لملا سنج نم ءاز ا

 زهتلدلوانکاسو ۰ردمزتلم کمر و تصخراکب هدکلشا یثباوب و
 نیکر ج هدنروصرب بولوا یرقر_ كنم رب ندنفاتصا یاب وب هدهدلبوش
 فوخ لاح همم نروکی آ طقف راز کم شب رعت هکر دشلمارب

 مهرب وتامولعم «دانز ندنوب تاب دع هزمس ۰ رنا كماعسود هتیشخو

 ذخا ندن مردازاسن یرکلوا رفتم هتکوص كبشبا کر دقوبش
 هثفجهتوطاهدرپ و هنیدتوط یرلشیا وللثعوبو هنغیدلو اې اح هکعهدب ارات
 نوسلوا ناتساد هدرللدو تااکح بتک تالاح مجای و ناعس

 نادنکید روک نخیدلوا ماشفا هدکد لک هل وب ِندهیاکح هاد ۰ یدید

 یدلیا توکس

 < نوک یصتکیایلا
 و



 ۱۷۵ < فالق هباکح ۴

 کرد هدنسهیاکحم| لضف بویلشاب همالک هلن لیگ ییهیاکح یاد
 یتسهع رک ی شان ندنناودع نالوا هظفاحمکاح هکمدالکا العا كار قئرا
 ۰ هكعا اذا هلتروصوب ردا لیذرت یظفاح بور و همدآراندا هلبا هلبح
 هدم هسا شمس ود هنس هیعاد قفالک هسکره یمیدلوا مکن ندنغددلوا

 هماعتنا ذخا هلیبش یرالتع *ییاصقن ردمولەم لاح كناسن ةفناط هکنوج

 هلعف كن روصتوش كناهملایموم ندنرلقدلوا هصر رح هدابز ندروکذ
 1ملایمومندمندمهلا یکو اولر درب هد هسا مدش ارغو ایلیخرب نویسم الک

 قرهلا تصخر ندنب بونوروب هبشراح بوبیک هسلارپ یداع نامه

 یدنک بوقیچ هجرکلا
 باحصا هسناکاح ۰ ردیک نب روضح كکاح هح رظوط اهملایموم

 لولقمیلاح هلبااوعد لصف تٍزکو لوفسشع هل ور یلاصم كناجاح
 نو قلارا لوا ما ۰ دو یوم هنس هش وکر كنهناح اود نکیا

 هرزوا كلا قیقح یفیدلوا مسکو ینکیدلک نوجا هن ۳

 دک احو ینفیدلوا یرقكن رپ ردخاتس رش هرضخح یکیدردنوک
 هلهجووب یدرضح ۰ ردا نارا نکدلک نوع هدافا تشبار ًایقخ
 هدهرنادلوا بو قلاق ندنر نامه کاج ندنکیدتا هدافا هکاح یک

 بلج هرزوا قمالکا یتمارم هدد مز كر وک هن هطوارب رکید ناتلوپ
 هویشو ارجا ییادآیسر بورکو رع ا ندنسوبق هطوا ااا یوم .رلبا

 هلیسمروئوا هن رزوا یركر هیلادنص نالوادوجومكرءدبآ اعایراتفرو
 هلبا راهظا لاج یک یآ شع وطزونه بوریدلاف ندنزوبیشراح

 نوت نوت ینبلقنالوا نزود قزوبآناذ كکاحو ریوتت ییهطوا
 ریدقت هدلادتعا نسحو ردان هدلاج فطل هدنګا یرعو ربیغل

 لقع ندنکیدم روک اهد لزوکرب هل و صاقل انعرهنوسحا كتا

 بودروتوا هاب ییاهماایموم قرهلوا شلاط هتربحرح و شقک ندنتاب
 انها یموم ۰رذ ادا ءا ینلاوس ردنرکتجاح لر هددمهزب رع هم رک مب

 فاح كز هرو دفم یک مب و یظةاحم كس یشعرش زس مدنفا ااوج

  ینغیداو ار هدزکد نع یس هل ججرم حر وخو رهف نغ ندرکفددنل وب یظفاحو



ME 

 ۷# راهتوراهنلا فلا # ۷۹
 رھا اکشو تادافاو تامروک هلا ناعم ار ظن یلالمرپ لاح مب ندمگیدلیب
 کاحرید متسا قمرویب تقفشو جر هدم ەحو كش هلا ناجنذا

 كنس هک مردنا نیم هلامو همرازوکو هاب و هعاج هدیلوا هلهو يخد

 عت رکو نوسلوا لوصحا نکملرکی سهم كشیانالوا كب ولطم
 كدا مم نس ےھا تمه علرد هحهرذ هدنسارحا نوسلوب لوصخا

 ندنشاب یشراح اهلا یموم رر و باوج وید هل وس نام هسیاهت
 نکشكردبا ضع هل ازان كم یتسودنک قرهتآ نوتنوت ندنسهقراو

 یني راجاص روف نادرکور کو د هنب رزوا یززوموآ سوسک
 تاسمهطوا هکدت|منآس رطعمیفثو رالراب یکروعم هقدر دنلفلاط
 كمرلحاصوش نکروستفد مدنفاهکاح هلابولساوب رالوط هلسوقوق

 اوسو ردیمراو كالبثابجع یلکد یبطوقلخ یشهویکنر
 ردراو كلیکححرح وروصقرب هدمرهلهدنفاب هلتفدو هج وبار همادناو

 اح رد مردنااجر 2 رکعا ناسی کت اظحالمنالوا هدناب وب

 تسدیسهارا "راد اهکرولوا ذ ذلتم هج ردلوا ندرامالکو ب و ندلاحوش

 كنس هبکلابرپ هلبا ادصدنلببورشاح ینرهقیچ ندنتسوتوهش
 كرلکب رک هناکلراا هرومكرلحاص مرویمروک یتناصقنرپ هدکللز

 شود هلاوج ا كرا هلعل كرافادود هلک كرلفان هسکرت كرازوکه قوا
 ناههاملایوم هن رزوا یسیدرزکب هروللبكنادرک هنسطوف رهاوج
 هنیلاص هنیلاصیکیورس هوطخ حاقرب دنا ك هطوا بوقلاق هغادا

 هدمراقاءاو قلقالوج هدعرلاوق نیقاب هج وباب هد هقعاقودق هلبارا تر

 ردیمراو لاحرب لام اکو ب رئ اساهدو قللب وطهدعش و وروب قلفاسفا

 مدهیرب نداضعا بسانترکسم روسروک تفایقو تایهرب ظتنمرغو
 مدهروکاهد لزوکرب یکشكشسهدارد مدنفارارکب کاح:دنکیدید

 هناهملا یوم ۰ مدلوابولګهناطعا باتو بو ذحهنلاججنسح
  نسحو همن و قلضاب كمرلاوقوش هدهرکرب نورو تورم مدنف| ناما
 یسودنک نوتنوت کاح ربا رپ هليسماو ضب رالوقب وید نیقابهنمادنا
 قیدوجو قشع شن آ بوقار ندلا ییسمحتوریص ماطقرویشاش

 ( السا )
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 هلثشرب كحب,داهد كسىكجەردلوا بنس هلاطآ ندنکیدتا السا
 یدت ثکیدتا 23و و یدتک ندعس عع هلیوس یباح هسار او

 یک لمحتوربص نوا قثوط هلب و یتسهدنکوا كمزوکاربز

 هذاحو ىلا جو نسحوش زکر دلوا شمروآ هدنن مدنف | هتشیا د ضزرد

 مرد هدلاع یددلوا شع ۱ ناسحااکب ن وعب قلاخ بانح لاح بسانتو

 ین هکاباکبیح یر هابق هتل قلنارفر كوا نوا كمامرب و هراب
 نمزتسوک هب یک نویگارغو اه خیس هقتاطابسف هما ود رو

 یروق یکجاغا هنرایضعب كرلتدیا لاوس هدب ول یتغیدلوا یرقو
 دن رلبضعب و روبنقوقالوجو لاب وط ناعژشهدهنسک روبوجو
 لصاح هدافاوید سوم ندیشره هناودو یدوزو واو یس سم

 هدنلکش ناویح عونر مورخ نده رشب تثیه هدنګا هب شب تیجم
 هج وزت بویمارا هسوک مبهیب ندنکیدتا ۰ هعاشاو ناب ییدنلوب
 ر هد مدلاق هدنس هشوکو اهلا هغاد تراکب هلب و ندنرلک دمر تسوکت بغر

 كنب رلقا ب لک یراشاب یکیدکودو رکودراشاب ندنروټع سکوت
 د کاح رلغارجا رانروک ینلاح رتوطیک یسەنادوجتا هدنرزوا
 یاو قرهرغابهدلاحوب ٌکاح رالغبلب هنب ززوس مهوران مهوید هاوهاو
 ردقو هدنفح نقر لاج نسح ردا لاثعالا ةعدع هلن وانا رادغ اظ

 نسویملصف جاغارب مشب اته ن هلب وب ۰ كسرویلببای لصت دش
 كن ردیابعح دک هسلا ر وله وب ییس هراح كنو ردفنره رولب هاو

 نالوا هتخاس اهلا یوم ندنکیدند ردنیدا رم ندم وط هل و شاو

 رک هحرک یشدلو اه یدارع ندنو كردا دس زت اهدناقر تا

 قلعماش هل نارمسخ لاحوش جد دن و و لاعمب هديا و قئرا هدمهسلا

 هل | ضرع یلاح هزسنوک یکنوکوب ندنغیدلوا لاحت نوا من

 قرهلوب تصرفرب هرزوا قففیص هنحانجر و كازا یزکتواعم
 درا قد رط كرەدىا دنم هصح ندزکتلادع یبا ندکیدلک بول زود

 لبا مرج ندیگیدتسیا یتسماشو هلب وب دوخاب و زنهرويب لاصبا
 مدردلا همزوک یعر وماتخ هلت روصوب همرذکم ماناو یعردلوا یدک

(( 



 4 رانورالافلا ۱
 مور دود هد رز لیلمالط هدک دلک هلح وب ندهاکح هاد ۰ رد

 ید ا کد اک کا

 6 نوک یصچ ویلا #۷ ۱
 ندتعلطم سعش یکی کیدنروک هکاح بوقیج ندنتلاراح یلاج كد رمز
 هدنلفن ها لضف بويل داب ه هاکحهناد هدک دلیارب ونت LL كردبا عولط

 ۱1 اول اهداف ككا دال اراک کاوش درز رخ
 هنرسقوب مد-فا قو ًاباوج بودبا نونو هدایز ندنونجم بولا
 ۰ نیناومآ یزککلصتک هلب و ندنوب هدهنو نکیسکج هردسلوا یرکیدنک,
  بویلوا قح هفثوط هدنلطیرسرکیردپ هرکص ندنوب و زکیسکج هرو ها
 دینضارو نکیسعج هل اون یصاخمرح كنکاح دادغب هرکص ندنوکو تح ۱
 مرمضاح هکع | میوزت یزسن هکمرب و رارقاًاتقیقح هرس دلا كعيدلوا
 تاذر ندهدلب قاریشاو اراک هرکا م دفا ید املا یوم ۰ ربد

 بوغ رم تیاغنطقف - مدردبا عانتما ندشیاوب نکیدبا هسلوا شماهلوب
 كجد | رب سا ییردب هلزکتارقو مرسلا یزس ندزکگیدنروک تادرپ
 ۰ . ۰ ريد مهدنشالتو فوخ زکیس نمالایب بودبا عانقا هن هدزک هسیا

 هکر دقوش هنناقا رم مه نوتا صوصخوب لواتحار قنراکاح

 ةن رزوا یسعدریو ربخاکب ینغیدلوا درنو یتتعنصو ینا كن ردپ
 تو با ی هدنسورش لحاس كن هلحدو رگ ےک ا ردب

 ا ررپ ورخ یتغیدنلوب یجاغاامرخرب یلهوږم هدنرزوا .دنکوا كنت کدو
 هنشراحد رمز تبا مقر هنلو | راهلواقمو رادعواهد قاطرب ندنفرطک 7

 ردقهنب رخا ندنلوااکب ییارجامو ۰ رول« هنر هناخ بوهیج رهن رول
 ۱۱۳۲۱۰ ا توپ راه دود لالا هباکح لیصت رم

 یدىا لکد هکلام

 هکیجدلا مافتنارب ندرمنت"د نالو هدنلما كمرداوک هقلخ یزو
 کا د صز ۰ یفدهدرهکرک هو نالو یودسا هدضرا یور

 نامه نو | كماعا توف تو هيلایوم ربارب هلیسمعیج ندندزن
 J هسا | رک یاب ول هرات ردا باج لیس هطساو سطح ر یر هتسوا

 ( تاکن )



 ۷۹ ا فالق راک ج ۳
 لرو رونوک هکاحروضح ینب عفالا لجال هنب رزوا هعقاو تیاکش

 بلق ن اعلخ راجود كر رک هکنر ندکنر قرنا ساب وب كن زوپ لر هد
 * یکیدتا تبحاصم ها د مز بوتوط ندنلا كنو هدک درکه ناب كکاحو
 بوروتوا هب هلا دنص ید دلوا شمروتوا كنا ملا یمومو رر وتو که ب هطوا
 یناصلخ یکه دنبلق لر دبا بحت یک یکیدروک یتمرحوب ہدنقح موق رح
 هتسب راسمرش سکەلاب هسیا ندنمرحو تب اعر طرف یکیدروکو بلس
 دهز لها نسرع هتسوا ًاباطخ هموق مک اح یدلاق بولوا بل

 شيعو تهافسو قوذو اه 2 ییهسجختاقو او یوقتو
 هدد تبالصو احا ییبلو هلو الت مرک نر ةاکاد ارم ندنرشعو

 یس مرب دیشلا ردتفو قو>ح یهددلوا مدآ رب اتکی هدنرهش هلت ساتم

 رد مدلوا نوتع كي یف کیر

 يح زذه رزوس وش زکگیدلبوس هدمت> مدنفا توا رع هتسوا
 هنع رع دفن ریش مح دلسو ردراو فیرش ثیدح كيت رد هدمظقح

 یدصقم یزوسکاحهنب رزوا یسعد  مهدقنلرضاح ندنکیدتبا تیت
 هرونس هلا تعهعو تع "درب زس هروک هع وسم هلآ لع هفرط

 توا رع هتسوا هدنکیدد شعاراو رک هعرکرب هرکابو هیکاب ن الاو

 لر سسعل E نانلوب هد رکلق نهو ناکح هصقو غره, مدنقا

 كنا رک مع یشر هل و ندمس دہ کندن رب یامالارادو یک رم

 شعهبهنشانزوتوازونه شما یج وزت تفوو شعب : مقاولا ی نزال وا

 اتداع شلد ار هدّتیهو اه نیکرچ هجرد كج هيم هل رب و هرارب هو
 ردراو مر رب همورحم ندیشرهو .هراڪب شلوا یرابجآ كروب كوي اکب

 لیلذ هللا قلزوب واو قلطةسو قلفالوچ و قاروینقو لیفت تیاغیرظنم
 رانروک ندسشیدلوا هدیهو لاحرب جاةروق شم ال روک جھ اققح
 نالوا ود راردنا لىتر اعد هلا هداعتسا ندشرفنو دسوق روف

 اشو حدم العاكب یرک زف كردبا هدنخ ندنتلا قد کاح هنسهدافا

 یم نوت و 2 بیاعع یرررپ ره كنساضعا هروک هنط زکیدتا
 هلن دشو شلنکب هداز ندنفرط تاذرب کیر نالو | هدنن یه یاب لوغ
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  IRراتو راما فلا لم °
 تا همدآ لواو زکسربد هناکوب شلروکآزسو قبال هجا هو شلوس

 هکر دبا نط ندنرامالک نالوا وللثموب كک اج رع هتسوا رد من
 کا  روبدا ازمتسا هلیس ودنک کا یشاندنسُلو هدلاعوب كنب زق

 هقیطل نب نوجا دیک ان یتیزوس کک اح نکیا روتاوب هد هلعابعم هروک

 زید مروینسیا یه ارعا اب هلتمج میدنلوب شاع كن زق ًاتقیفح مروعا
 لر هلوک هلبا همد ةن رزوسوش ثک احر هیمهدبالمح قترا رع هتسوا

 مرک مدنفا ناما  Eبویلوا یشرب روتلواب لومقهح و زت هلل وا مرد ر

 زوبنق لابوط قالوج یسودنک مروبریوربخ 0 هزبس
 هد هحرد زر علو ادد س همش رب ندرلیش محقروق هنسیا یزوب و قسم

 ردراشعا همت یاب لوغ هنعسا تح ردهدنروصر جد روقو نیکر حب

 راکفاوب رس رداع هسا ایک هکمردب نيات یزبس

 كسرويدالعا كب ماج هن رزوا كنو عاح ړد زکیگ زاو ندنيو
 هکشوزت هلتېج مکیدتا ظح ندننف نالو !عماحیناصوا كکیدا بوس وب و

 رازکت رج هتسوا | هدنکدید مرویدناط هلرلتفص كکیدلبوس یتعو عدم

 بضغ توکح هآ ها رب ندنورد اس هد هسلا شم هتسلا قم هلو ثراق"

 ناتا و اکیس یا بب رج یه هل دحو

 ناب,لوغ كنسوش هلب ما كهللا یصاح مدلروب هدمهو مدناصوا مه
 مهتا مالک همی مرسلا ی رارفا کاپ دو مرویتسا قزق

 ییدرو هج وزتقرهلواهد هیعطق هحرد هل و ك کاحر £ هتسوا ننگیدید

 نیس نیم زق یدنک قرهلوا شلکا بولوا قبشاع هزقرب ر کډ :ندرارو

  9شحاف تاغ نوا كمروک ز 7 و ندادوسو تورج وا

 هد رما یادتا یدتفا هکاح كردبآ هظحالم نسم هتسدا رهم هدنروص

 ا راند مدع كب نیشپ هج ورب هرزوا قلوا لګ رهم
 هد هبسیا قوچ رد قنره هراب زر ڪر دت سا وش کاج هلیسعد

 كرهبد نوساوا هراپ ناه كکیدتبسیا ماعا غی رد هل ید دعر
 یراسد ددع كب هو الرع هتسوا توراعیح سه روط نوا

 یا كنعچ دقع بلعرد ةركص ند کد الت قرهباص

 ) ضا (



 1۳ وچ قالق ناکح

 لقال ندةذلب e E ES ا

 +۶ روس م الانس مدآ یھب قرفاو اش رارکت توس كموق رح

 ردعج هیلوئروفالصاندل ا ےب رفو عهدا ارجا نیس هلج هلب وس هسیارولک

 اک نالوا تولطم یرابلک هدنکآ تفوزا بودا ها هرانلک مزال

 يک یدروک یتفیدلوا ماشو هیاد رول الب وط مدآزواصم یاس

 یدتاتوکس

 6 نوک ی ج درد یللا
 بلج وشرکرید هد اقا لضف بویلشاب هزوسهدند دص هناکح ليكه اد
 ندقدروتوا كررک هنا كندتفاکاح یسهلج كناوذ ناشوامجو

 كراطحرعدتسوا هرکصندقدنوات تیاعروتمرحمهبت اره ییع هم راررپ ره
 ھنن رزوارکلطو قاینشا نالواهداب ز یدنفا جاے قارهدنس ههحاوم

 كر هیفکبهدب ورو کس همت دق دات مکجهدیا حاکنو دعع هرس یارک

 ددع ك یکوراب غیدلا انشد ندزمس رک هس ار ولوا كجەدبا قالطا

 هدنیوچب وبهدلاحزککیدلبالوبق مریرب و هلطرش كمر و اهدراند
 یطرش خد یدنفا عاحرید مّمسنا ینیداهشتسا كراناتلوب رضاح

 یرارقاویأر رغهتسوا قرهنوط دهاش یراحو بودا لوق
 ینیزق موقرم هرکصندقدنلوا ارجا یهیکتودقع كنب نق هنب رزوا
 زد يڪ هنسه اخ بتوقآاق ندنسلحم دععهرزوا كمردنوک

 ندنش دلغاطیخد راضح هرکصندک د:کح نوعیحرگهتسوا

 كن ربندنرل رحاتد ادغب یواهننیکا هد هاا یدلاقرکاأ یدنفاّکاح

 اهد مه یایع هلتهج یس وب لهأاتم ندنکیدتا جم وزتودقع یتس هم رک
 هنب رزوا هلب و ك کا هدلاح یقیدنل وان سح هډه و ینئدلوا تلهنس کیا

 همرح اح بودن یک هنجوک هلیسهدانز ندنعلدب وط ینکیدتبا له

 هناوبدلارب لایکیاو هسفربشاب یکیا یدنفاقاب یسهجوز رار هست



 ۱ 0 رامنور املا فلا ل ۱۸۳

 رابصعو مرح م ۰ رولوالص» 4 هناخرب نوناخ یکاو هنیقرب ِ کاو
 قدصو تبع لاک نالوااکس ۰ كدتوط هع رزوا یشاو هکردهت

 ۲۲۱ ۰۱۱ تعارسانو تط نالوا نول تكتسرار لافتا
 اکب یاس ,ارابتعا عا هر دتقم لب کلص کو وش

 قالطا یدعش ب حد نسو ۰ مدت الر هزکو لیکوس قجماوا هک رش
 یرازوتسو ند هرو رم احد رید کج هدسیک هنس هناخ كمردپتبا
 هدنس ةساط یکج:داعفد ندنشاب ینوب هدب وروب وط لصتو ینکیدلکی

 قالطاو یتفیدلوا نوع ندنس هلماعموش كن هجوزو یتعیدنلوب

 هرزو| قلوا هقوئومو هصخگ تامولعمر یخدهنردپ هرکصندک دا
 دغاکربراد هنفیداشوب قرهلوایضم هلیساضما دهاش فن یکیاو یدنک

 ارق ندنس هڪمکج نامه لرد | نایب ینکجهریو هنیلا هج هقشب بوزا
 قالطو كردیا میلس هنیلا بوباص ینوتلا ددعزورشب نالوا یلجومرهم
 قرهزا یدغاک هلهحو یکد د نیع بودناقالطا هلا هل

 ری ردنوک هلع هتاخ كنب رد یدغاکو یزقربارب هلیسایشالرق

 هلععلا ىلع gk ندنسوفكوا كنك و زنم ةجوزک اح

eتیاغنوچا یسهجوز نالوا كجهسلک یکی بودا بلج  

 كنیلکهلزوک ترد ا هراس تاش ورقم یهناخ هقشب

ENNقامهداز بولاق یت ۱ ورهص هک رک هسلانیلک و رظاته  

 لاک ردا بلجیرب ندنر ا نالوا یرادکما ندسعدصب

 ی نیزات معادلو هد نکا وی دلو شاو وزرا

 ۰ رده باس هقو وت ةد سها ك . راردب ردقهنآوب یدب ارافحءهروس

 یغابشوا رب درونکبولارخرباکب تکی باد ىدلاق قاط ۾ یا از
 یرزوآ نکی اراق جور اشط ندنسوق هطوا هساقاشوا ری ردنوک

 ندنسومهطوا هدنسهفرا قدنص هتحرد شاوتروا هلا سفناحلش

 لاوسوپد ردنكکید روتکوب یک یکیدروک اح ینکیدرک لاجرب ورا
 ندنرزوا كروریدنباهرب ییددنصنالوا دنس هفرا لاج ۰ ردنا

 اسس ( لثب )



 At ۳۹ الف ةاکح ¥

 ندنرب کاح ندنکیدد نکیسرروک یتغیدلواهن هدکریدلاق ی وئرو الشب

 هدقدردلاق بوتوط ندنجوا كنوتروا بو دیک هننشاب كفیدنص قر هقلاق
 كنب رزوک هدنکلکوی ناف ې و هدنغلنوزوا مدق قګچوا هدننورد

 یزغا یصب هدانزهسدا یتروب یزوب نوزوا تباغ یلتاق یسورا
 هایسو یرویس یک یشید سد یراشید هیش هن نغا یاب حاس#

 رطنلاهه رکو لکشلا دبی شک هب هجردرولیکود ندزو وا یدوجو

 هب ورکب ونا یب وتروا ندا قرهقروق هلیسمروک یتغیدنا یشرب
 لاج ربد كدروتک نوعت هارو "یبش مخةروقردقوبهلاج بولیکچ

۰ 

 هلن وبه باک عأاح هدک دید یدردنوک لباب کیس شا حاکت

 رع هتسوا هکنوح نکیآهدکانوس ورد ردیمنکمكعا وز "ییشمحهروفرب

 هنس هان كکاح هداشالوا ندنکیدلس یتفجهللو هدلاعهن كکاح
 ابا حد 5 تسوا هعوق ره یک یکدروک یو کاح رولک

 رسما هشیاوپ هدب ودان ےک یب نسمدآ نیکسمهب فی رحب
 ردا تاکترا ینلیحالب وب هدنسهروب درو ندن و كسرو واوا

 لو هار زو ىج ەقايەئب دو كفلخهدن و كسروسدادلایب

 نکیسرولب لزوک كب زکه لج یمیدلا ماقتنا هلباقلبالوق ندمرلنتد بو
 ندعضعو تدح ےب مردوروح هدر هنا بح نس نوصعحادخ

 نالبوش ردا توپ ر مان زاکیت تی ۱
 شمروک نایلوا یلاثماهدلاع هدلاجو نسحو . _تیاعفدندعاب منبدلا
 یرادتفا هجرد كکاحرب هسف وب رب واکب نب رف یهتوا ميدلوا

 هدکمزسوکو  قاریتدح كکیدسا باسنک !مدنقا ییالوط ندهدراب

 هلهجوت یزس هنفب داو !مرقیریغندنوب م: تب الرد یاد دوتكفیدلوا
 هدننیهو لاح هنكمزف هلناعف د هزم و م دیانیماتهج هل ورک هسوارتسیا

 بلاطه نج وزتهشبوسینا داقعااکب زسسهدلاح مکیذلب وس یتغیدلوا
 كردنا نط مرک منطق ردد وب مارت ر دههرذمب هدنول نکیدلا قرلوا

 فهم



 دوام اقا نا اسم درد 3 ۱0۵در

 یدتاتو نالگیدرو

 + نوک یش ی للا #

۳" 

  یترامالکو شرع هتسو اک اح کر د هدنلقنها لضف بودی ازاغا همالکه اد
 هردان یلاثما هدکللزوک كر هلک هنن دنک بويل: وط هتشابیلقع هلیسشلا

 بولک هنب روضحرقرمره اهدکع|جارانوامغ یی رکفو ل قع كن ەر وکره
 ربخیغد دلوا یزرفلرع هتسواو ییکیدتبا لاحظن هلز ادکو  زوسع اونا

 0 رج هتوایکیدلب طور دغهج رد هن ك موق ممد وح كنب زفو یکیدر و

 ازرق نسلاثا نککیدروکو بمدنفا درع موق رح ردا نابیربزب
 بولوا شاردوکوهت رزوا هلیحو هسسدر ندنرافرطرک راهش
 ودرللا ماهتنار .ندزس هلتروصوشاضح

 هد رفت یاب رد یلخر هلب بوک | هنکوا شاب اح هس دزوا كلو
 یتفددلوروف ندنفرط كيک هلبح ماد یی دلوا شود هرکصندق دشالوط
 شعا اضف كج هلک هاب اب وب رع هتسوا قاب هلساب لاح كار هیم هلی
 ج ردلوک هش وا هنن بولا قزف یدلواردشار هسلا هنره

 دل هسدازنسلا ساف كاتس هود نالوااکس ےہ 1 هچآ یشسرب هس

 ةع ندنوب طعف نوسلاق هدنس نوتلاكم موا سکه ھر واکس

 رد هعا وب هدنسأعداو بلط هراب

 كيندک اس یالوط ندطرش ییبدل وا شش ال هددعع نیحرج هتسوا

 هدلاح یییدشعااق 4اوعدو بلط هدهسلا یلعح هغلاابهد نوتلا

 فاك هدیا ادر د كوس رب هنهیلع یدک كاا

 هلال یکحح هشود هشطو ردغ ةا هد و رلبا ندېیسوب و

 بودا اتکا هللا نوتلا لس یییدلوا سلا هطوا كرد ا كرد

 الصا هک اح هدناب وب ندنکدروک وبا اه د هدننهذ نسمامرامیح ۳۳

 ناتلوا كر هل.دروتک ب ئان ندنفرط مک اح هدنآلوا نامه بویقیا تلا
 رار هلیفددنص زق موق رم ندنکیدلبا قالطا یتیرق هلهجو هلواقم
 رروتوک ب ولا هنسهناخ E هت هفرا تاج هن

 ) هتمذا (



 1A6 4 فالق ةراکح
 نوک یسا ادرف نامه یناعوقوو نکاح هلهحو مکیدتا لقن مرم : هتشآ

 هکیادوس 1 راونه هدن عا كسکر هو هم لاح قر هل وب ع وش هدنحا داد

 ندنخادلوا ی ن داک | كلختاعوقووب هدلعاعو سلاح ره ندنغیدلغأب

 یدبا زردبا ازھتسا یکاحو رزوک بویلبوس
 تعانق کو نکیا شعت اراث دخا ردقوب ندسک اح د رمز ایلا یوم

 کاو ندادن وا مک م : ( ققوم ) ظفاح نالو مردن ناو و

 تودکه هول ےب مد ندن بغل دلا تام واعم ندرلشا ییلدلوا شک 1

 اجا یمکلکلتا هدافا لیصفتر یاس عوقوویمکلکم ردلب 9
 مکق ر هقیج هن ر وضح كن هفیلخ هج ځوطںوقلاق ید ن ندنکیدلبا

 دسیاهفیلخ مدتا هباکحنس هلج كراتک الف نالک هیشاب و یمتیدلوا

 تم هلیس هدا ز ندرلتک الف وش نک ندعاب نهنگ و هدا ز یردب

 قر هلیعءرصیاح هم کیک هجا ارم كن هیلح تو ؟یداک هدادغد وتولوا

 «دن فمراب ودنک فیطلتلا لحال هرکصن :دکد تیا خب وتو یدک هنکزان قب

 رب سسل ینب هللاا | تعلخر و ناتسحا کزو سالار ادني نالو ۱

 كمزد ناق بوقلاق هن رزوا تصخر مب کړای لاص ھا هرکصندک دا

 هلی یشاق دنه ما تباغ یل ہلثیا ےس هجوب ددع یتلاو مدلک هتسهناخ
 هوانیاهد یسامعع سأررب شفانود قرەلو القاق ندنکونوتلا یقاط

 مد روک هدوا یرلن وب شهردنوک هده نوجا مب هفیلخ نیزسکتک

 اغلا سبح ادب وم بودبا لزع ییکلیلاو دادغب جد همردپ ناف ًارخوم
 قر هلوا هدا هد زو رع هتسوا هرز وا قلوا تازاعاهدنافرو

 یدلبا اها هدسدح هدب هرول نم نوه راماسشب هدکلرپ

 هلا د صز مدقوشعم مام ندنوڪڪ نالوا متفرافم ندمردب هبسلانب

 عیدروش | رال مکیدروک ر ادرد مک دکجردق هب دک نالو | ےلصا

 هرکصذوک جاقرب 1۳ یس هلج لرلن وب ندنشدلوا قوحكب راصو

 * متم هفررطاوا «دنفو نی و كمرب و تامواعم ندمرضاح لاحو قرهزاب

 صوصع هنفرط كلم مرد هرزوا كسا شات سد" یمیدنلوب تکرح

 رخرخ ندرذام بناجو رازوک هاز وک ترد یتتد وع كنوب ند لد راع ج راناترپ
) ۲: ( 



 شات ۳ 1 ۱

 4 راهنور ها فا ل ۱۸۹

 ن هک هلل وش یدرب ولا معو نرح هداکب یدلکراتات نکیاراکب
 هد هبراخ نالوا هلبا نابزع نیگیدلک تسار هدهار یاتنا هرکصدقدقرح
 هدقدلوا لصاو هدردب یرح علوا لاله د 2 رار رلیبعم دوحوم

 مدداز یگ ردنا تافو ندتفع ی دلوا باصم هر ندر بونارهقهدان ز

 تعیهتسودنک جد یلاهاو تموکحر رس سلاح ينز ندلاداع

 دو و قتیراقدتاو هدلاح لز ا هلا تد وئشح

 یییدلشالک اندنس e كرانات یراک دتا یی امداش رورس

 .د مات نالوا شلزاب يجد ند رط مەد از ی ناثلوت رادرکح ۳

 كمروک هل زوک اسد ندنکدلک یکح هروک هلی سدان ز یرک هدبش

 ادتا لر دا ےلست ا یدنک نو جات هدن | می دوا لصاو هنارواو

 جیرصقو ناب منع نع هفرطلوا اع رس هر زوا كتا تعب یسودنک لا
 یدیشعاوا

 نوروق یعیا تع : رع هناناح لضوم حدفا نا نار ر ف e یزربخ وب ن

 شن كي ا E هلصومو تصحر ند هعیلخ و

 قفوم مردن ناق نون دشا ی ر اک جد یک یراو

 قر هلو ارابکبسبولا ید رمز نالوا م هجوز بوشاعادو هلبا مهدلاو نزاقو
 یقاتفانال و عوفو ندنس هدلاوو ردك هلهحو وب لد رمز قدعیحمل وب ۰

 تدشو تع تک نالوا اکیهد هسا یدلوا یال اور دک بحوم

 ندم واوا هنسودنک نولک بلاغ هةاتفاو لا یکیدلبا لصاح یشع
 . هلیسمروک ی نغیدلواماشقا هاد یدردنونوا ین ربا هل وب نالوا اف

 یدلنا توکس هداروب

 ۳ + نوک یا یلا م
 ندد ادغب هلمجوو ز هکر ید دنلتنها لضذ تویلشاب ه هباکح لیکن هباد

 تالصوم هلن اد ادعداهد ردا لحا م یطو لزاتم مطدقر ههیج

 ندفازوا یژرادش ۶ ۳ ناسا ول عمد وج وم ن زرسعءهراو هنا

 ) 0َ عرزوا (



 ۱۸۷ د فالق اک %

 نا اگ دالا فیش ییکیدلک د ۶ ه-قرفر یرغوط هرع رزوا
 نانو هدعجم هلا باهذ هنن رلو دلوا ندناب رع یایعشا ع نالکوب

 مدمعلوا اهمو رضاح هب رح كردا عضو ةا برح فص یرکسع

 بوبلوایکینردنلوا نط هلوا ندناقیفصو فشک نانلوا ًارخْوم نکا
 نوحمآ لابفتسا نیدل ادا مهداز یگ قرهلوا یرکسع لیتضوم رانالک

 یدلیشالک | ییدلک كنسودنک تاذلاب نولا اےس ہتسم

 چافر تولب را EE قر هب لک ۱ یرمعلداوا ع7 ید نیدلاداع

 یتیدلوا شردنوک هدادغبمدقمو رلبدلک هعادلواندرکسع وار هلباا ما
 دوحوم هداز وا ردا هدافا اهافش رارکن ییفیک یک یییدزاب هد همان

 یعولخقدص نالوا هدیقح هلا قیدصتیپبلا یوم ید ایا نالوا

 رایدتن!حاضباو نا یخیدنلوب هرزوا ترفو هجر دهن سوت امافو تیثو
 مهداز مع هلینظوطح لاک لر ه شوا وکو قرهشونوق هلهجو و هتشدا

 ندیشره تموکح تذل هد هسلا قدشواق هرع ر رپ بودیا هفناعم هلا

 كىدوج و مب ندنفیدلوا ید ثراو هتعوکح هتشب ندن بولواذلا
 دتموکح رعلا رشایا یسودنک نوت نوت هلیسلریدلاق ندلاع هصرع
 !یکیدرتسوک كن دلاداع نوعا كمروک هلایب هلیلما قلوا فرصتم

 و جاو د ینیدلوا سس د كشامرو تمرحو تفادص

 و دادفد هلس هینعا كماهردزمس یکلزمستتماوو

 ندارواو مد میلس دمهداز یی یمناج لر هبد ها ییعالکوت» وتو

 تمرح ندشدلا داع هدهار یاسشا رده هب د د. کک هلصوم

 قنرا ندهکیدمروک هلعاعمر هتشب ندنصوصحو صواخو تیاعرو

 ًتفیقح ردا بلق روضح لیصحو بلس یي هسوسو و مهو ندعهذ
 هدزملداوا لصاو هلصوم مدلبا داقعا هتفیدلوا ےب یرادمکح دنسم

 رورس عاوناو نوع هلبسهداب ز ندن رامروک یتب انار و اب اعر هل

 نوهش هلتشاسیب و تراشب تکلم نورد هلبا راهظا ینامداشو
۳ 
 اب ریس ةا ولو تاجر هلبوب ی یلاعا نانلو دیما ان ندع ایح مع

 ات مت



  # MNراهنو راملا فا 6
 ۳ e كاوا ک تر هح وډ طارد دک هتم وکحس

 ]اکو وا ما هفاک یک مکیدنیا هبارسنندنرک دنا بیتوت را تا

 افا تعب مر بواک هحجریارب هدلاح ییدداوا هدنرلکوا ندلا داع

 مدج رطان هعساو نادیمرب ص وے هنساشام نیبآ رهش رلردت |

 لوس ند “ورز هکیلاع رصف نالوا شوا اشنا هدنامز

 سصف هللا د رمز مد-جوز ىدا تد زو بیز رپ هلا تاشورفم

 یکجا ارجا كنیلاهاو تحارو مارآ هداروا كردیک هروکذم
 قدلوا ردا ترصب رظادم هکلیش

 یتوسونیک اکد كنس هلجاسنغاو ارقد نالوا دوحوم هدروس نورد

 . رادنفا یذراج یفر هلیحا قاوساورازاب و شلدانود هل اكنراکنر لیداسق

 كناب رغو ارقف هدنرلکو ایر اخو ناکدكرانانلوب راس و تورث باڪګ او
 عاوناهرلکوک لوب و شلربشپ راوالپ هلراناغرف نوجا یرلعتوا ماسعطا
 هدر هاش اکو هناخر ار سکر ه دلاح یی ذاوا شاریدز ارلب ورشو تب رش

 اها هد رتقأق وسو روک ران وارونلکا جوک وب رونیلاح راب
 جد هدلبانصا رزک قرطفرط قرءهریدلاح لیطو وا هوره هفرق

 هنتعنص فتصرهو شلدانود هلا راقارب ناولا انوک ًانوک فنص یلص

 یار اأ اوو تالومعمو ایشاو تاوجاو ت الا اصن
 هبنرلکدلک هنکوا صف یک دتنا تماقا ماط ملط كرد ا تامل
 ندنرلق دلوارسک ندنکو ارصق رم دلو لرد اسکعهنامساه,قیتسهزاوآ
 نوعا یسفلکا هداب زاهدلد مز مدحوزیدئلوا ارجا یالنشرب فلکمتباغ

 هبهلاخ اوید زغلدناوب هسداراو ایشاردقن هد دانو هقتنع «دهربادلوا
 ییههکلواو نوکلوا یلصاح بوریدتا اب ڈا وری هدب رلنا اردو ونک

 ہر ادر صوصخحت هد مز هدیارس هرکص ندکدروس هرزوا لاونموب

 . انسحو لزوک لا له راح نالوادوجوم هدیارمس بوزیدتیا هیت هن نه
 ۱ ضا ۳۳ ی یار ندنرالوا اتمیو ۵ رهام هدیقسومنفو

 هلن ااغاشاب رب ندنرلاغا مرحو یه راج تعدخو هدنزاسو تام را

 بل ع|تمدخ هتسودنک كردبا قد رفئو باما یخداعا ۳ يا

 ) هرزوا )



 1۸۹ ا یاد یاس
 ندهباکح هاد مدنروئوا ههروس دو اد هلا صيصختو سارو

 یدرب و مابتحهزوس ندارد یخدلوا ماشا دک د لک هارون

 هک نوک ییئدب یللا
 نح دعاو هلتر وصوب هکر یدهدنس هراکحها لصف بودا همالک هبادب

 دافشمو عسیطم لاها نالو هدم وک "هزوح ندم دلوا توک

 ردیشا یم و ماره یلاهابولوا داد مهد روم هلتمجره مکااعو

 مرانصو تفرح روشی رک هثیرپ و شالا روش روک هلبابراقاو بلاجاو
 روشلب وس یانو حدمروشب وس هلک و كجوک هلک جوکو روشارغوا هبا
 مهحوز یسات ندنرللاح "هدوسا هلن رلدیجو ترعوش كرل ود ندنزلو داوا

 هدانز قب هدراناو نادا تیولسیم 4 لاها هدهحرد د رمز

 e هر انار و ااعر حاصعو كرد | دعراشک ییودنک ندنرلک دوس

 تاسهکا دشا ما رسا ربع مدیا ۵ را و قرهلو"

 ںوناح شا وردرب ندنیحایس هسلصتره هناذرب كجو ند هبر

 هجربارب اعاد لرد !تسناو تفلاوبا كيتاذ لوا هلا شب وردوب و
 سا ورد ندى سول ندنفبدمربا الصا ندننا یش وردو رګاتو سر

 لصععو یس ەز رجو هطت ود را هص وناکب ی وردروک ذه

 مرلفالوف قئرا ندننیص نسج كشر وردیدیاردنآ انو حدم ی اردو

 هرکرب ندنکی دتاروهظلیمو هدمورد هد کم روک هل اموق مندن داوط 1

 هثحابمو هبحاصم یلیخر و مدت ابلج هم دز هرزوا قمالک لاح ب وروک
 ندنرلک د لبا فصو اع ںویلو امدا نهادرب هل وا كنسودنک ردنا

 ندنراوشموروطو ن دننګ وزوس غب دلو امد ارپ یل اکو ک ذو نیطف دان ز
 ندنرب رهن رام ال. کح ندنعددلوا مالکریعو قوطدهدان رو مدالکا

 تیاردوبش بولوا لصاح تبحر «دهورد قرەلواظوظح هعشب هع
 ندگید رزرو بسانمخد یکع | م| ریخس اهد همقمروما هصعساضصتفایلاکو

 دتا فاکت یحی ارومأم هتم دحر هلب هنر هيح وت هس

 هد دنعو یتکیدابا یقاسودهع ینماعلو دوم هلت روم و بصانم



 ۳ ج راهنوراهنلا فلا ل 47

 تنش رسو تارح لاک هلل وب قرەلوا هایی هادم ی انغو تور

 یسلئوطقاعم ندفیلکت مکیدتیا ندنکبدروکوبا ندیشره یماش هلا
 هشاردو تناطف كموق ره یدتبا ماحرسا

 یتننفره یسودنکدجافا

 ج هنل و هد هیلاع بلا مقر هنلو ماد“ |هد هب رم تامدخ هسا و هدنکلم

 ییدلناراهظا لر هیمزىوك تیغرولیمهتفرط اند هل وب نکیآمدارب

 هساک همدزن تقونره كرد, تب اهدناقریئان ندکلرس كاشىلا

 دن رزواكنا یعرظن ےنروک هدهونو فیط)نولودو هلط وطحلاک

 راکتمدح رد ییاجا رد تننینک هراکشنو کر مد ارد ادع

 لصاو هنلراکشو مدنکبولا هجر ارب خد یشب ورد هلا رایج و او
 هش وردیدی قر هلبغاط هفرطرب زعرب رهنوجا قعالوا هدرمیدلوا
 ۱۳ و یا لک .هفرطرپ كامرا نالوا هداروارار کما

 بوروک مو یط ندراتحاس ینیدلوا شرب وهدنفرطناتسدنه شد ورد
 هدناتسدنهقرهلواندنعونفح نکاردب هاکحولفن یزلش یکیدروک

 فح تاغ یدنهموقم بوشوروک هل. ایدنهر راتخارهام هدیشره

 هب و دنه هلتهج یکیدلبب نونفرارسا بیرغو بیجکررب وقارمهناسااو
 ۱ ميمرولیابق یشرپ ندنرلذقرعمو بوریدوسهدان زیتسو دنک
 هماتخ یرغ كندنه سالا تان ردا تمدخ قوح كب هل راکفا

 قماقونو ای یدنهد رخ ندنکی دنا تافوهدنغاوقو دنک بولوا ۵ دیس ر

 تفرعم ییدلس هلیطرش كاوا هايكو قرهلواراکداب ب نوجا

 نوتلا كرازساوب خد نن  یدلی وس ینکیدنرکوا نس رپ ندرارسو

 هدلاح یرلفدلوا لئاق هند وجوو بویم هلب تنیس جم نوعا قعا
 یفعابک یراقدردناف یفانک او فارطا كر هد ایک ع كنيحايس ضعب نکلا

 نسج وزو قمردنلنابیدسح جور یب كردن ادر یب هدمکیدلب وس یغیدلوا
 یغلدلوارسنرپ یواح یس هصاخ كجا لفن یحور یدنک هد تر

 دریمالکو بكنوب قراوا لاق ذج هیلو ا كش هلن و یکی کیدلپ وس

 نورد هداننا مکیدلبا درس ینکج هلیب هلی نامزره هسیا محرک اوب

 ( هدنامروا )



 1۹۱ #< فالف اک

 یا ناه رار هلمروک ینکیدک كکیک یشیدزب ند کوا هدنام روآ

 قر هل واز مساج بوروا یکیک قرلا ناش بور و نزود ر هعواو

 مدد هلبا ارجا یتفرعمكکیدید یدیاح بونود هشب ورد هدنگیدروشد
 هلسد ءهراتروف ندقا مكفيدلوا راحود رو مهاش هتشلا شا ورد

 هن هکص ندقدشو بو ارڪص هد هعف د جاقرب قر هن الفوق یتب لر هلک

 قر هنلناح ی دانه نان اساس هدرب كشب ورد نشود سود هرب سنا

 قددصنالصا یتعوقو كثشر هل و هداند هتسدا " یدعلاو

 یتلئاف بوی روب هب دکن تقو مکیدتشیا ندنرب یرلیش والثوب بويا
 قیدصت هنن ملق هذلاح مکیدروک هلمزوک ن دنکیدلبا مینشتو نعط خد
 هد 4تسلا مدد ردیللوا لاحرب شهزوک هوا همزوک مع تویعا

 ۱ یدلوا بحوم یمیعتل
 مدلبااحر ی هداگب كردا سد هداتز ییتفرعم وش يلش ورد

 بور وی مس در سو ڪڪ ا هل انا رارذع قوجكب هد سو

 بوی هدنآلمگ همرابجا ےب تیامناما یدتیا هدافا ییکح هیمرب و یرسول

 یداس و عج دیه هویج ندمرطاخ هل ساس قب تراک نالوا اکی

 هنلا یغابا نوا ےب یاتیمو دمع یتیدلوا شعری و هب یدنهنالوا
 دهع اطر هدنلوب مکلکماترکوا هب هسیک قسد ینب لر هیلب وس ینغج هلآ ۳۷ 4 5 ۰ ۴ء ۰ 1
 ید هلد یندن یدشادعو یکمرکو ا بولا هنتلا قاشیمو

 الق یرهلک لواو بود هرکوا هلک یکیا هلتمج مکیدتیا نی لهجو
 یدریدلس یفجهلوا لصاح دارم ءدل احیگیدلپ وس

 كعا لعن دت سج تکو وک دف یجحور ندگب دشود هتسادوس

 لدى هناا ك ًاوبح لوا هدنآ مکی داب وس ال یرهلک لوا هلت

 ودنا هلیس هر وک یک یدک هنب دسج كکک من س وردا  یدلوا

 قوا قباج راج نیعلو نخ لر هیایا لن هدسج ےکیدلبا كر” ےب یتحور



  $ A4بو ی 4 ۳
  ۱نالا ۰ دن شا اما یدلک هعش اب ر لتعم یدلاهنیلا یی و
 رسم ندید الکا کج هدا فا ی كمدوف رم یدج ییوص

 هغحاق نداروا هلتعرس  uمهسا یدنآ جد واز ندقراو ۰

 ماشق|هدک دلک هب ارون ند هناکح هاد یدعا تاصانوس)وادج هله

 ا ید توکسا هارو شالوا

 # نوک ی نکس یللا + ۱
 اا لاحوش هکر د هدنس هناکح ها لضف بویلغاب 0 اب

 غاطاو 1 و نکسم اکب هرکصندعن هدهسیا مدلن روق ندنلا كش ورد
 لدې ملاقردقن رهو ندنفب دلوا رامور وم هسیا ش ادقراوراغو

 یملدنلو ندلوفعلا یود هن بو سلوا والثم هراس و یدنا

 تان اوسیح مت اطرب یعت رب هدراغاطو هدرانامروا وش ندمکیدلبا س
 هد لپ مکید رکو رّرک قر هەر | ینس هراح 9 یمدنک ندهشوحو

 را ندا ځیدلوارا جودو رام ويد مرا هښک دروک ی رلتهچ ې دز
 ا رلغا قرلوا ۴

 كنو ندد دلوا لتا هلئروصو هنغلر اریکح لصوم شیورد

 هدرل غ اطوناعس یمن ورد منب لصا بویهارب رثارب الصا اکب ینارادکح
  O OR OTایس

 هلاق ےب + گردبا كرت هدن امروآ ینب دسج ودنک ناخ لوا رد ردکو
 ا هدنایخ نب هکن وج یدنک هعارس بولاق ارورسعو انونع
 هلم هظح ال« مردن ارات ذخا ندنسودنک هدب ولوب یبس هراحرپ هکلب
 لخاد هصوصح ماوا اب هب هب ولاو تالاا هدنآ ییندلوا لصاو هارس

 ےکر هو یصاذلوب كیکی شید ءدرالع ف اک نال وب هدنتموکح اد
 ناس>ا نوتلا ۳ زا لک رس یسادر

 یډنا نالعا کج هیلبا

 لاها  N Eان هلن دیما کا نوتلا زوتوا

 یرلک دلک تسارو رلبدل اب هبارعک وتش دو هرانامرواو عاط نابق باب و

 یو دن کح ند کیدا سح یشا و ن رل داشان هکلنا فلت ی کیک

 ) هدمراتوف (



Ê 6 قالق ناک  . 

 مدروکی دسح لبلب رب شاوا هدنتلا كحاغارب نکیاوج هراح هفمراتروق
 ندنناصهرلیحوا ندید لفن هذ سج تالاب لوا یجور هدنآ لواو

 رب ندلح خیدناوب ندنکیدلک العا رب اهد هب بلاقوب مدلنروق

 هداروب قر هلیفوص هنسرا یرافارب و بونوق هشلاد كجاغا رب یلفریپ
 لیحر لاشداعس ییادارغوا تكمعصحو یربم یالب وش نالک هما

 ییدلبا ناغفو دان رف هدنششاب یس هغ كديلدنع هرکص ندکد ار کفت
 هدنرو دوش مداشاب هکتوا ردا داب رف هللاو نزح لاک ید نب یک

 ین مکلکمامهروک ینس ودا هدب ولو نين كىتەر اد ا هو وشف

 مدروک هلبا لاحرپ هل وب ی ههکلوا ندنکی دنیا راز رازیمورد وراپ
 ید مب هجنروک نب راک دنوا هلحرف لرلش و فراس حابص یساد رف هد هسیا
 اد رز لولمو نورحم ییرزوکو كرهکا یغت وب قر هسیلاق لاحت بص
 3۴ روبط هرادلد یعالات لد ابیلدنع # تدب # كر هکند هفرط یس راد

 نزح هجر در هجنوعطم ٭ رورط هرارک یراخر لوا یشلا کو دشا
 سات یرفب كاسا کمو 1 مو شا ات وما

 یسەرجب رصف قرەب ود د رمز ىع اغفاوهلانوب ےب یدہا رب را هسلوا
 یک مکیدروک و کیک هناروا كم هفو شعم یدروتوا بولک هنکوا

 تفولواهتسلا ےس هل وس یو الب ودرد ا میسلک هناسلهد هسلوا نکع

 هک دنوان كرهبد ردو ههش هدنکحهد ارت هدا زاهد كمدا رق

 لدرد هد هسا یدک د قرهلوا ظوظح ندعس ووا مبید د صز

 توسوا هر ایر ندر راحهدر یکجەدا تح م هعافق لدرد

 لاعحب نوت نوتیو لاصدا هئاسا هد یدا رد لاحو ندنراک دلوک

 حابصره هلهجو داتعمن كر هک هلب وید نوکوا یلصاح یدقار
 تویتیک هشو مرلشوتواوبمنب  یدناراکد بولکد مز هی دلیادابرف
 كفوق و ندنکیدلباوزرا و هل ارت هدانژ هلو اد مز

 ززا شوف هتسوا نوا نولز یگوردو نوتفع یسادص

 مدنا شاد و جا رەد نوتوط نازک چایو لس هطساو ۱

۱۰7 



 نا 6 راهنورامللافلا ۹

 ززاشوف هلهحو یرماقبط قرهلوالصاح رورسرب هعورجما ندزوب وب
 رلیدروق رقازود ماطر قرهدانود هلیاز هسکو ا یرلجاغا بولک
 كمههوشعم هتروصوب هسا نن . رایدلوا رظتنم همغلعلوتوط مب و

 نکیآ ززکهلا د ندلاد كر هلس تنمهناح ییماتوسط هنلصو قازود

 ۱ مدل وتوط
 و قرلوا رورسم هلبسهداب زد رز ندیدل وتوطمن

 دن یدیوا تواشفوایب ردا تبح راهطا هللا هیفطل "هلمایم

 هدا زاهد تفواوا مدع وص هسا ا كنغادودیکیا یاغاغ هل |لوصا

 ید وق هنحشا ك هو یللت نوّتلا رب ی هلیلاو دنک كروس ر ارکت بودی اظح

 ندگیدتا داعم یکفوا یک دنا وا ندو وا د رمز حاسصره
 كمر و یشرب دوخاب و قماشفوا نب هلیصوصخ بواوا نونع ځد ندنون

 روطرب یتحووللثم را شوق راسن هساک هاب ثمسهق تقون نوجا
 لر ها یغاشا ندکنون قر هنلقتلاد بوجآ یجراداسنقاتداع لر هيمسوک

 هم دسشلا هدنف رظ هلیلف تدمهب وب 1 نوا وراشطندلت یماغاغ

 هنس هطوا بوراترح ندسفد یب قلاراقلاراو ._یدیاردا با ید

 :كيااعادنوسا كع ابلج هدا ز اه د مر هعرز وا ندنکیدرب ویلاص

 ,یسریدعشب ندنآیح بودن ارافل « حە انوکانوکو قر هحوا هنفرط

 مدیا رت سوک بضغ قر هیلاغاغ هلتوف ینیرالا هسی ارواوا قح هتوطین
 قحملوا لاحرب دشوقوب رکا هکدرب وتبع ردةلوااکب ندمرللاحوب هتشلا

 لاحر هل ولن هج رز ید رلوا ییسنعر حوت اکب هساا رواوا

 .قرهشوب هدنعاحوف ی دا اوآ نوار او را 4 ال اترودک

 تا كشا ورد موق هدم هسا | شاو أ رورسم ندت رهظعوش

 .et نا هر ورس مکیدلبا لصاح کک لک رو

 نادشناو هاکن ندنتلازوک هنتالماعم كرلن وب بولوا لدبم ها رطضاو

 ردافجو اذا لو رباکب لاحوب هتشیا  مدیارابا هآ دود سبح هد ننس
 ندلا رولوا یکنکید مراکو ن هیقدلرطاخ ینآ ید هدنوکوشیح
 قرهلوا هجوم هقرط ند هد داشنالوا رکر دقوخ ندنکندمک یشرپ

 ( ندشورد )



 .N چ یالف اک
 مدیارئسیا دادقساو هناعا ندقح ناتج نوجا ماشتنا ذخا ندشب ورد

 قرهرابق مرلکوت ندعضعو تدح مسروک تقون ید رح سوم لوا
 رابراح هب ورب 4 هتوا هدننورد تاسف یمودنک نولک قلاتفرب ذمورحا

 ادا هک رز یا ورا ا

 مرساحوبمب .. مدنارداتف بوروا هن رللا هلباماغاق ردق یکدست
 هد هسافیص ینا ردقنرهاکب ف رحناخلوا ندنکیدتک هنفوذ كد رمز

 ید ا عاب یسرج

 برطضم هعک دروک ی ورد لابلا رورسم ندب رد نالوا دو

 هقشبندن هدنشهطوا لد مزنکیا هدکمروک تقو قرەلوا لاذ

 دسوک مهد هطو !نوکرب ندنفیدلوا یکی وکو یف هدر یکیدوس لزوک تباغ

 هکمدع هرکحص ندقدالوروا رالوروا كي وک هدلاح ینییدلوا
 شعرکوااکب شب ورد ندا | یتکیدلوا روا قرهلوا سنا

 «دلاحهن نوح اب كد رمزهدرب و كه رعت هعف د جج وایرس ییددلوا

 كکږ وک یجور هدنآ لوا ندنکیدلک همرطاخ كمروک یتفجهشلو
 .. هعرطاخمب كنیاوش هکمدید هعدنک یدنکو مدلبا لقث هندسح

 رو ابرو بل اتش ردزاو و نده
 «دارو هلیسمروک ییفددلوا ماشقاهباد مدلشاب هکمر نما یزوروات
 یدتا نام

 < نوک یعیزوتطیلا ۶
 هکر د هدتلقن ها لصف تودناز اغا هلال هدف دض هراکح لیمکتهباد

 یرغوط كر هلک هتسهطوا د رمز نکیآ هدکعر نما یزورواب هلی ونی
 بودیک ندنشاب یلذع یک یکیدروک شاوایلبلب بودیک هتکوا كسفو
 ره راح نالو هدنحما كرمصف ندنسعرغاب كنوب و یداشان هناغفودا رف

 یدسلواهناسبعع رەب هرتدو قرهفرود یسهلج بولت وط هنا بھ

 قر هیلغا ندنورد قباب قینابو یجآ یبا هدنرلکدتا لاحراسفتساوید

 هلب وبندنوبو عجاج هن زسعيفر هرکص ندع“ ن شلوا لب ین عنب
 هکیدبار او مناصقته منبابجع مکج هیمەدیشرا نس ادص یلتاطورثاتم كنا



F >اچ را منو راه  
 موا یلسنهلاینر جهن ق ترا یدر و اکبییییآوب نح باسج
 رایدرب و لسن ردقنره راه راج هن رزوا كلوب یدرب وباوچ كرد
 ندنغیدلوا رڪ راکالصا هد هسیارابدلب وس رازوس لزوک لزوکو
 شب ورد هنب رزوایسمروربخ هشب ورد یلاحوب یسب ر ندنرا ګا بولاقراجات
 قیر هډ هسا یدرب ورلیلس قوح کب هد و بولک هنا لد ممز قرهشوف

 ندکیا ارا ماو ندکعکود ینابزوک بوبلغا كر هيغل لویخ

 ردعنره غار هلاح یدنک یب هس ورد تیاهنو یدمروطوریک

 رەد ردلک دهدلا هدکماعا نزحو قمدعا هددسا قوهدنافر هدا

 قوحرب ندنس هوم تالماعم یکیدتا هنس ودنکو ندنلناصف تالبلب

 بول وب هدلاحرب یک شلوا قشاصاکبلبلب وب هدیص یکیدتیا ناپ ریش
 هموزوب نوزګ نوزح قرهیمریا هان ندنبقپ ززوک هت دوب هدعاب و
 هموزوب رکن ندنفیدمهلوا ر دتقم هملکت ام اسب كلی وس یشرپ هچقدقم
 ندمرطاخ ردق هجللوا ینوقوبنیو مدنارد روی ریدشیگ هلباقلقمس
 و یدبد كحەك ندع ورد نا یسجاو و هراعیج

 لر هرب مایمراوروا هدتسهشوکرب كنهطوا هسا نن یدتا هدازاهد
 هلن دبشلد مزو مدنارلکد كرد ارس یتس هلج كراشا نالو عوقو

 یعوقو هلی وب شاو قرهلوا نونمید ندعو نزح یکیدزسوک
 یکدر و هد مز شل ورد مدن ارلکب همت نود ا دعرخ لاف دمودنک )

 ییعدن وب نوکر گید هسلایاح تكناملا ییومو غی دلو ا هد وه كرا

 ىکجەدىا ماود هدد مز ك ول ب ویا رأت ۳ وسالصا هل سمر وک

 ندنکیدرونک نزح هد هسودنکه سا یرلشا زوک یکیدکو دوپ وبالکآ

 بودیارما قیرامتیجو راتشبط هنس هلج كره راج ناسناوب هد هطوا
 مدنفا هد مز شی ورد رایدلاق هجزکلا هد هطوا یسکیا هلباد رمز
 یرارساوب طتف ردتجهنالناج یدعنکلباب قار ندلا یر دکو نزح

 زکیسرروک یلناجیبلب یدعش  ردقوبماضر زکیس قج هیچآ هیهسیگ
 زکیسراشقوا یک یکلواور دیشب احد کیدلو اد رکی دقلاقندوقب وان: راب و
 قحدوغآ هدن ودادلاو عج هیمهلوا كش شر هل ولد مز هدینکیدید

 ( دلو )



 ۱۹ 6 فالق اک #»

 یتفجهردلولبلب هفشب رپ رزکب هلبلبلوا دوخاب و نخب د شلاق ریدر هدآوغ

 یدنادر یتمالکوب كش ورد كرد, انا
 كلبلب بولیکوداهد هنطسب تالاقم ماطر رارکت شب ورد نوعلم

 هداز ندتکلو اهر ندمتجهلوان تبعا هنسلوتایح هزات هعف دوب

 مج ر دنلناج حابصره نوجا كمردلكانسو ردکحهدنا تب
 قخاقما یساو و مکجمهدیا ناعیادق هی سلا ون هاو كنو

 و هزر اربص ردق هحاص هکمدالک | ردرآرسارب صوصحاکع

 هل وید مز هد هسدا یدیدزکب روکا هدع هر هر و تاسیح هزات یدع هتشدا

 یدا توکس كر هیمو و باوج جه ندنغيدانا هتسلوا كئشرب

 بولان هنن رزوا ردم یک یییدالکا ییداععا مدع كد مز ا

 یدلیارت یمهیلصا دسج ےب ردنا لفن هنندسج كاللب نحور
 نادیمهداکب یدشاش هشياوب دد رمز یدلشاب هکتواللب هدنالوا

 هلبالرت ییدسج كلک ن نکناهدکتوا هلبادان رفلیلب قلارالوا یدشود
 تشاقرهتوط لبل د نوشوق هنسفور ار بلال همدسج یدنکی جور

 یغی داشان هکم اد امندنعب دن دوطهد مز هلماعم مکیدتباوش مدنآ بوراب وق

 تدحنالوایراطاکب هد هس ایدی د هکیدردن انا نوعب : کس رویه هتسلا

 میدلا ندس وهنکلا ن بویمریدتشا زز وس كلا بطغو
 لر هیلب وسراتنعل هدب رح كردن ا ا ودج هفح باتج ییالوط ندمامتنا

 فی رحر كجهل ریدلوا هلیا هک بولر دلوا هرب ندرب هلیوبو
 مضغو تدح منب وب هدهرص مکیدستا نا همو دنکو دنک یتفیدلوا

 ندنکیدری و یفارم ہد مز هدانز ندنسهاناج كلبلب ززوس مکیدلیوسو
 یجدی یدلبا لاوس ییغبداوا هن ببس هن رومط كلاحوش هد

 ر هیملس هكدا ناسرب رب هنس ودنکالماک یتاعوقو نالک دیشب

 ردن ارتا هلیس هدانز هتسودنکییبدلوا یشارف لخاد لش ورد

 یزوب ندقلانق نالوا ضراع ررتد یدوجو ندنتعهع و تفع لاک
 . هکلهایس هدنیس یا اصعب و رد اراصاضعب رربک هکنر ندکنر

 یتفرطره باجحو تلاجخ رتود هلاح بیاجع رپ یرزوک  ردیا دی
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 تسوصم دتسح كش ورد هجا لینک یهاکحن هدلاح وب . راه
 یکیدر و تیا یسعلوا فات لرلکک یشدو ییراقدلو هدنامروا
 یمیداوانما لضف ًاتقیقح هلا قیدصت یب ندتهبدلوا شبا د رمز
 ندنکیدروکیتفیدلواماشقا هدک لک هار و ند هیاکحهباد _یدتا فارمعا
 یدلبا توش

 ۷ نوک یبهشمتل|

 هد هبامل هحرد د صز کارد ۵ لس هباکحما لصد تودنآ اد دمالک ه اد

 هلم دا ینحارب هل ون هلیتمج قب نانو هدمرزوا و ی نالوا

 ودك یدنلهتسخ تودناآردک هلیسهدان ز هتدنرافم نالوعوفو

 هنس و دنکیکیدلک صفات الصا هععکد مو ییشدلوا یقحاصر هدن وب"

 كمروك ندفساو راکفا ینیدلوا بهاذو شقنا هدافا رازکش رارکن
 8 دیه هل ر وکی سد اقرب ج هدم هسلا سش تبدا ایسا نفره نوح أ

 اما یدلوا شارخد "یداناکب تیق ڪو و شارف رسا تاهل
 ندزوب و لحا كبد و سلوا ندنفیدلوا هل وب یهلآ ربدقت هک هرات
 هل ون e هداا ی ۳ 0 قر هوا ۳ شما

 هد )کش ندا فدا E یدوحو ا رکن .د وس

 دارد 3۶ هعطق *مدلاققرهلوا تسم هللا شون یسهناع یدنا قاتفا
 #ر دو ون یرادم هلی د اع رب #3 ردافح هلا روج یش وا عاد # ردافوس خرح

 د ارس |ندعح باتح هلاحو دا یی راس ۶ ردق وب یراتعا كننارود

 هل وب هداند دن رزوا كىو ی هد هسا مدتسا لیچیص لا

 الو کد كرها لفن هنس ودنک هلنیع یو وا یفیدلوا

 بورغاح ی یکنز ند لادا مهداز یعیدردروق هج وبایکعلا تبرع
 هل اد فک ندقلار ارادنککن نب ندنعب داوا مدالوار م: قجەلوا ديعىلو

 و



 ۱۹۹ دڳ فالق ناک #۴ 1
 نطو كرت هسیا نی و یمج هدیا ےلست هشیرادنفادب كلا یموکح مامز

 یمج هروک هدننحتو برک شوک ق رهلوا شکتام یرع قاب هللا
 ندقینوشندنکدوس هد هحرد طارفا یب هيلا یوم  مدلبا نایب

 هن رزوا ننن هنب هد هسا ید شارعوا قوچ كب نوجا ر
 و رس ی یوم هلهحو مدا مع یتیع كردار ارصا

 بودا عادو هلثاکرا هلج قرهلا ییراهلوک هلا هجا رادته یعوز همان

 توشلغا یل ر قر هشلعادو جد هلا ندلاداسع مهداز یعو

 هدّعلصاوم هدادغب مدقح هل و ًامجوتم هدادفب هرکصندک دشویوا
 ندلاح عوقو كر ها هنغانوف كتفوم ناناوب مردب ناق هج رغوط
 ام ند را تارودک خوب یردب هلیسهدلاو ردنا هاکا ید یرلنا

 هلرلنا هدن ریدرافیح رک وک ین رلناغفو دان رف بوکود شاب ندنراهدید
 قوچ كيءرکص ندکد تا مارا نوک ج اقر هدد ادغبهدلاح عیدلوارلغا ربارب

 تعزع ًاهجوتم هشناج زاج قر هلسناق هنس هلفاق حح بویمهرود
 هنجاجح رانات هرکصذدک دنیا عو ےع همزال یاداو جج ضي رف یاضاو
 تا ییهروتوا هدنکلم وب هلا تلصاوم هناتسرانأتو توع قر ها

 طالتخا هللا هسیک مه وربند هنس قرق كردبا كرادن یواوب و بوروک
 ملاط هلا رطح یرانوک مکی درو شوخ هلا د ممز مهقوشعم كر هیقبا

 دکر هار هللا لصف و ود مهدعهرووا ب تویلغا همزاسات

 ییدداش داد ناسلاو نولواوت ۱ ابو هرپلاح من هتشدا هاو ندهباکح

 هک دنیا بوبهراکزور قردلوا یک یباغا شماقرلاح ییدروگ 9
 لا وو: رکا ها ےس ید اتش لام هارو

 ردکت ردو تركع هداودلار واک نا ن یار
 فالع نلغواو سال یر ساطزه بیس مزال نکعنا
 روی هرکصندکد هلکد نماحشارس كهللا لصف هلنرحلاک ندرب یحوا

 هنغارطینجا هليا لر یتموکع تنطاس نکیآ رادمگحر كهللا لطف شاط
 بر و قرهاش ۳0 سانداحا كرد تارعرابتخا بولک

 كردار * شره یالوط ندرت تدش كنتافو كد رمز ید سالاو

 شا



 اس اب
 تافوا رارحا قر هلیفا بونا نامزو نآره هل. ا یاّفاو لا ش 1 | كلا

 لصا هس | قالو رظ دتا نیس ؛ یتناسناوافو نالو | هدناب و هلا

 ںوکنم ر دقن هد واوازسعلاط هداند هکر دوش یرب قح هنلوا فس ات

 یک ر کلا ارس هلتروص یاد هلس یرللاح كرلنا هسیاراو رامدا

 همالک هل مخ >و ول و رسلان ندنس هلج ندنع دمهلوا

 یر هلوک هننالص ندنکدلک ید قفو هاب و ر هل رو لصف

 عونصم ندنحاعا دوع هدنرالا دن رزوا ما يتئدلوا شهری و بوغاح

 تحارتسا نیررفاسم هدلاح ییدلوا ران راموم شیلکید هدرانآ دععش

 هنس هج وز هلبا ناطرویتو یدردنوک «هرنادر نوا یرلعا

 وا دهکلوا یادم بک دلو كر هرس هطوار رکید هفالقو هطوارب

 یرلودمل اتندوشن وا ررقاسم هزل الضو حابص یسادرف رايد تاب

 ییرکیدروک هرکصندافیا یرطاخ ینو کج سر بو دیک نب زهربادنامز

 یزکفیدلو ارسزسعلاطزکاد هدایندو زس هل هدینوب هکعهرب وریخرپ هرس
 ناطلس ماشقا نود هن رادکح كتکلم و هکمدتشیا نکیسهالک |هدندنو

 ناسنلو ۳ هسا ییرومأم كریفسو شلک یفسرپ ندنفرط یزراق ۱

 هرلقرط وب ویتسماضا وا لوق هسارد اابهلا هاروب دیاش یناخ یاغوت
 یتسکا وا فیقوت ےل تلا لجال هنسدنک هدلاح ییدلروک هلا هدب ولک

 مطدب رج هزراق ناطلس ناخنسعلاط و هتشا شعا ترابع ندناب

 ۱ لر دی الت نو جات رار هل تان ماف ندنسوو ةروق كع ا

 نوا یراماشلو ۱ کاب نکا هدعهار | ایم ر هنسودنک

 ول یدید رواوا هت یلاح كلرلنوب اع رو ردنوک رار > هتهجره

 بوشود هر سالا یدلزوب یززکب هلبسقشلا فالقو شاطرو ینداوح
 یدابا توکس هلیسم روک یتغیدلوا ماشقا هاد یدایاب

 هک نوک ی رب شعلا #
 9 تا اشد و نالک هروهظ ندرلن وگربد نود ازاغا هد االک هاد

 دهیم ااف كسالاو ٠ ردلکد رحات یررفاسم هکندالک | هالصف

 مرو روک رادهصح هد زس ندنک الف ید ارغوا كنناخ یاغون

 ( دوخاو )

 د ریش یک
a ۳ € 
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 و هدکدید کارا ود د ا كرا ناطلس دوخا و
 نابتا نغیداوا یسودنک یتاخ یاغون و ناب قلاح هن وزوا كنون شاط

 کش هتدنا ت تو صو تاعروتم رح یرلک دروک ندہللا ل اصو ها

 ندمللالصف یرببدنو ۰ یاس «داروب ردنا
 ور اراک کلم رب دما لف نکالا اا نر اوا راو دما

 نون ییأاو ره . وافم كنيمزراق ناطاس هکمروا- یناخ ( ربا ) نانا

 هدنئمالاحرب مر ندنکحهدا ت 3 شا هنن ماره نوعا كعا

 تماقا هرزوا تشا ید هدنرالحم راس رک وب یک ز کفج هیم هئاوب

 ندلاقحا یسعارا یزس كناخ نران نوکو هلیصوصخ کیس ەدنا
 لاحتسالاحانح ىلع نداروب تعالسیاح نوعا زس ندنغی دلوا دیعب

 لخاد هن دودح یعوکح ( سال ر )ر هک برهن ( شترا) و بوق
 بععرد ہا لصد توروکباوصیب هلج ینآروهدنکیدید ردعلوا

 نوسلا هسکرب بوزود ینییرافزا لو وامشارکراب سار چوا
 عادولادعب یرانوب نامه نن نسکعاتوف تقوهلا اطعایجد

 ناغوق ند نم هقرا اععلردیک هلتعرس مس نوکلوارلنوب یدراقیجهلوب

 رو رحب رم ( شدرا ) لرهروسیراتاویح هقروق هفروق ود ردسراو
 لاصحسا هل تلاعد دشدودحیموکح سالرب هدنرو ر نو >اقر و

 نیشن هکر خ هد اللابیسلاها هروکذم تموکح هکنوخرابدتا رورمس
 لوس یوا یی رنک تعاجو یرلک دا یفداصت|دتا ندنرلفدنل وب

 بسانم هنب رودنک بوتاص ینب رارکراپ هدارواراپداوا لخاد هبهلقرپ
 دوقند هسا نل روک تقو هررفا تحار e رفد اا نکسمرب

 تب اهن قرهلأف ر > ندکر ا هيمو تاو اوقا ندنکیدک و ی رهدوحوم .

 یدشر دیدرد یدنلهزات نیر دک تیام یک یکیدرولا هنن هرات وپقلحا

 هل سا ستم تافآ هکنوح مهروط «دارندوباهدنب هکیمردب ااضتقا بوکحهآرب

 ندکعا هظدفاع هداسد یایحر هل وب نالواممصسم ی هيل اوته یاالبو

 دعفادم نوعاهظفاح یم یاب هدنسوسشراق كمنشد هدعطو هسا

 دنتشمو بعن نیگیدکحوسش . . یدیلکدوبا اهدا كلوا كردبا
(A 



 هک راهنو راهنلا فلإ #* 7
 اصر نیمرغ ندلا(داعس قحبانج ردهدوهسكا لمحویص

 8د روک هلردکل احوش مدنفا فالق ندکیدید رد هلفان قهسبابه شغا

 كنراباتج مهیلواسوبأم ند رکجهروکح ینکیدنكلرانوک
 رطاخت نوحماكو رد او تر هدو هتبلا ر فلت زب ییسهیفخ

 ا ا ورا لا دناسحاو تباع ناسك «رلابخو
 هک ردیادما . مهدی کون راوجكش رداح كلا هقول و

 ندر وا بوبد دک هرب وج زوله رملاطنالوا سوح” د سوکعم مزب

 ارا لع نالو یزاکننا سال یساروا قر غا

 هرداحرب نالوا شاروق قرهلو!صوصخ هبارتفوابغ هدنراوج یسەراد
 فالق رلدروتوا بوشعیص هنسهشوکرب هلع كہ كرەرک

 هالب وطو یدغج هکعالأاسن قرهقارب هدارو یتسدلاووردپ

 یر بوق هنکوا كن دلاوبولک هل ارادت هقفتزاربهلباهراب یکیدلیب
 هل وب كف الف هد هسا رایدتنا نکا نکما ا۶ رلعوح تدش

 دخل ابونیفوط هننزح هدکنسکیا یسهروتک ادغ هشدلاو هلا لاس

 نم هک: الصا یی اکب تدش هکر لیدکو دیشاد زوکه جەر داو اوریدل شاب
 ناسا هدانند بولک هتفر ید فالق ندنلابوش راتو رليدلوا

 لصا شمكد مواوانكل  رولشد ردمولوا ىش قوفص لا نوعا

 هزس رکا ربارب هلکنوب شعبا كل اس یش نالوا انف تیاغو قوفنص
 ج هنلوب دنلاعمولوارپ هدانزاهد مدنا هساوا شمامهدبا ككرادت هتفنرب
 یسالعا كنو هد هسلا یرب شلو |ایرورص ےس الاح هن ره مدنا

 ردزکلسبهدبا شعت تقو یلیخ هلبا من نالوالصاحبوتاصیک هلوک یی

 ا یو نامه گ در E ندنو هدلاح یکدعو

 نالوا هدلا نسرویلب وس هن نس مدالوا یردب هلیسعد مل هیمروط

 فیلکت هر ی یرشعت لر هریک هتراسا تح تح هلی ادف نوا مزب تی رح

 یدشا نوز هردو یز دکصح ن نخ نس هن هآ 1 كسروب هديا

 دی اروپلک مزال ناهاصیب رب ند نچوا نوا ىه دل لزمکیا ر کد رکآ

 هدمدنع كعا قلفاشواو كلل هلو هنن روغا نککنا زمو کناص ق

ED 



 )۳ چ فالق دناکح
 هدش تودیک هنناب رال اچ حایص ن راب فالف هدکد رد رداکد

 تباصا یزرمامنا شعت هلا معس "رغ ندزوب وو تلاخد هنیسک ككرانا
 لاما یس هلج نارو كفالق ندنسءد یدلک همرطاخیدعش كمروک

 هنسسرا ك رالاج بوقلاق حابصلا ىلع فالق نوک یسقراو  رابدتبا
 یسراب كنوک هد دسیا یدااق رظانم هتم یکن وکوا قر هش راق
 یتسهراب هعون اهد دحشدال رعاح نو اتمدخ ندفرط رب ج ندنکیدک

 «دندل ون و ن هافس آب هح رد یروشا هنکیدمهدنا راد ردف هتفولوا

 ینتفو مرابب هن ابعع مدسیا نم هن هلسب یعدلاو هدب ویمدنآ كرادت هققن

 د ات یل توسق هدرص یکیدتارکفت یلیخر كلرهبد مرولپ راص هنسک

 راد نس هعقن نوک لوا ندنغب دناصوا ندکلکب هدارواو ندنکیدتا

 یرغوط هنفر طارعع بوقلاق ن دل ید دلل وب نوح ا قمار | نس هطساو كع |

 لاح یییدنلوب بوروتوا هذيلا كج اغار کیدا فداصتو یدنک
 هژلبلط هناعا نداب اطهلا بهاو قح بانج هللا رکفتو رطح یلالمر

 نیزسکمک یفوچ ندەراقرهلاطهوق وا بو یناجنکیالابلالوغشم
 یسالاو توقا یراص شایناشلا هنب رزوا راق ارب نوتلا هدنن وب بوتان وا

 ردان یربسطظنو لزوک تباغ ینر كدب راب وت قرلوا قسلناد رک یواح
 هدقلزاشوف كنسودنکو یدروکحییغیدلوا شوق ناغوطر هدنناب

 هنتسوا كنيلا بب رقت رب لر هتسوک هضیفر هشوق ندنفدلوا تراهم

 هدى دان كشوقو قرهلوا نوع هند دا و یسوف رب هدب دان هل و و یدلا

 كيرادیکح تکلم لوا ندایشا نیبذ نالوا هدنرزواو ندنسلوا یشرب

 لوا نوکرب (رکتلع ) یناخ سالرب عقاوااف یدلیا مکح هتفیدلوا

 یبیتاب یہ وا نوهت وب كوة ندنکیدلبا عیاض یوق بوقیچءراکش
 ندنکیدلب وس ییکحهدیا ت ازاجت لوب هدلاح شیدعلوب كردبا دیدهت

 هساا راو ج وا ردعقن ندنرلکدشود هتشخو فوخ هلیسهدا ز رایجوا
 رلبدبا هدععارا یناغوط فرط فرط لر هشود هارهک رر یر ره

 یدنبا توکس شاوا ماشخا هکیدروک هباد

 چ نوک ینجکیا شعلا
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e.ی فلا #  
 ا هلا ظ یالف هکر د بودا عورش 4بهباکح ل اک هاد

 هدنآ یرلکدروک یناغوط هدنلا كفالف یلاها ہد نک دلک هدف رط هلق

 یتفجملا ناسحا قوج كيندناخ ندیسو و یغیدلو شوق كناخ
 ردکناششوق هکیدل و اتفولوا فالف  رلیدتنا كي مت قرء«یعاب
 روضح یافوط بورک هن رداج اغ عوط لر هملکا ؛دقررطرب چ

 نوزرفا نید ده ییدروت یسوف هسا ا یدتسا مدمن ا

 ندکدوس قرهلا هنیلا بوشوقیعوط هشوقكرهتسوک روبحو رورس
 لصنو یفیدنلو هدر هللا شزاونو فیط): نس هحرد یف الق هرکص

 ندنسلاها یکلاع كفالة ناخ بود ا لاح ناسهدق الف لاوس ییفیدوط

 یدنک هلشا هنو نغددلوا دف قنف هلمح یکیدلس ییشدلوا

 هرلناخ فواق هصدیا لاوس یغب دنلوب هد هراد تم وڪڪح

 ندنراراج موردالب كنسو دن کح ارجالادعب ییادا نالوا صوصخ

 هحابسلا لجال هلتهح یورپ ترک كن رد و يتفيدلوا یلغوا كنب 1

 عاطق هداشا یرلکدرکخ هدندالب ساخ هدکلرب یسهدلاوو ردب

 بولاق هناا یراناج نکلا و یی راددلویص كر هلک تسار قد رط

 یسک اهدافاو ناس اذن لک سم كردیا ی > "راد

 یدعس دتشاا نوحا كعب داوب یک اغوط مب مام ناخد رزوآ

 بواوب ےک ینوقوب ہک وج كسئجهاوا صالخ ندرقف لاح

 نوجا كلوب مدیا شتا نی هکمریو ین چ وااکا هسیارروتک
 مکحهدبا ناسحا نامه هل وس كهسیارس هنره قرهلوا ینعو جوا

 مهدلاوو مردب یس هکر ڪا دشا اتواعد هناخ فالو

 صوصخ «درک هنا هاش راوج راردنوکسم «دنرداعاب رغ
 ندز ڪڪ هيس هن رخ جد یرادیمو هبرورض تافراصمو رداحرب

 هل هط ساو یردعبن یراتلود "باد هدب زدعفاو تامدخو ناسحا
 ا د ناوارف تباع لئان هلترو صوب لر هلب روک

 ۱ ۱ ا اراعا ناوت هود راع هلي وط
 ) اطعا )



 سن و فالق باک
 لسا ةاطربو ةتسفن ةسلا تاقر ىسججوا یراهروب اعآ

 تحایس هلبا ناسحا هبهذ تاکوکسم یسلوط هسکرب و هلوبتم

 ضرعهناخ یینابلاسطم كرهد یسارودن تصخز روا كی
 ناسسلا یتکحهر و یس هلج كراش کدتسدا كف القناخ یدتا

 ییهمزال تارکشن قرهلوا یاس ههحهناخ روضح ید فالق

 حالع و جاو هک: قترهلوا زسربص بوقیچ وراشنط هلیا ناسا
 لاح ع وقو بوک ها كندلاو نالوا هدکعشرا هتومتلاح

 قرلوا رورسعو نونم هلسهداز ندشیاوب یدلاو هدنفیدتالکا
 لابقا لدبم بولت روف ندنتسوه كس راعلاط یاعوقوو قنرا
 ندنفرط ناخ تعاسلوا ناه _ریدتادع مخلاف هنغددلوا

 كمروتوک هرداح نالوا شلردروف لکم هلیالتعو تاودار ره
 هدنتح كذالق ناخو یدروتک هناخروضح ادتابولا نداروا هرزوا

 یهلماعم لواخد هرلنو هلع هسا یدشا هیفطا *هلماعمهن

 ص وصخ هن رتمدخ بوردنوک هنراصوصح رداح كردبا ارچا
 یدشا صیصخ ندشهطع یهمزال تالوک امو نیت رامدآ

 نوک یسادرف ندنکیدلر و الماکیخد یتاب وسلطم راتسو

 بوناشوق یهسفن هس او نویک نهزوکذم سلا قالق

 بور دشقاطںوقاط هلتروصوب قره وق هش وق ید یس هسک نوتلا

 كرهنس هسا السعاو سج تاغ نالبربو ندنس هلي وط كناخ

 كناخ هرزوا كغا زاراو هثارا یاو تراپهم نالوا «دنسورف نف
 ید ناکرا هل قلارالوا ههحاس ناو هدنکوا یغاتوا

 باف زدن هدرا یادشا فالق ندنرلف دوب هدناخ روضح

 لر تسوک رلتفرعم ان وک انوکو دنس قوس هنسارجا كنماکحا

 یارو او بم 6 و هه نحل رظذ لس کره

 زارحاق رفا كراضح نوت و زاراخد یترامم نالوا هدنتف
 دا سا دد وار میز ییا رار: کی نی و

 یدک هت دز ىدلاو تودنآ لاصعسا تصحر هک رع ۱
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 7 قالق داکح # ۳.۹

 كعاترهشو ناش نالعا هلبا قم راشیا لزوکو قالرابنب هشدلاوو
 ع لاف نیح هتسدا می هلهاوسش منی و عیدنلما
 كلبازارحا ینسهناعاكنا بونارق ینتفغشو جر هدمح كنموکحو

 ثموکح بودبا بلق طب ر هتحبانج ندمگیدنیا نقی یفجلواهبا
 ندزس نوعسارجا كلم اوشو مکجهدیک هروکذ م
 ندنرورض یزس لح لوا هکمرودتقارب هلحرب هسیا یزسو متسیانذا
 مکح هکح هنو مکج هروک هلاهد مب ماش ندنفیدلوا لغاک هبهناقو

 یب وشنو كيرح هلوبوب یتس غوا یردب هدسنکیدبد . ردراو
 هلکتب مولضف ردا بدقعتیئا بویلافو رک دنس  ردردق ندیا
 كنس دوخاو ناو یلاح تداعس قحهلوا یل زسەلاط مز

 یاشا بویلوا وللثمرا هدارهش نک نداد هلباتالتد یک

 ناملوا هلمولوارب یلقرش نااش هغلزا هرلګ راتو ٹعاب همانكيت
 ین: رائد اوح لزوک هه اشنا نوا ناسحا تمالسقح باسنج
 شیدلاو فالق هرز وا كوب یددزردیشا یمانواو رولا

 تاتش هتک رع یغوط هسا الو نیح توس هنسا ردنا عادو هل |

 ندنضادملو | طض تأعوقو یکىدروک هدهار یاننا كموق رم یدشا

 لصاو هنن رهش نیکی فالق هکر ردبا نا هلل وش ثداوحنالقان نکا
 هنکوا كن هناخر کیدروک ادا هدنکىدرک ورا ندرهش بولوا

 فالف شعا كنوتاخرب لوطهراّتخا هسا روک ذم هناخو یدنا

 قرهجا یب وق نوناخ نالوایسهحاص كنهناخ بولاح یس وف كن هناخ

 بولوا رابدلا بب ع ید فالق هدکد تنا لاوس یتیکیدتساهث ندفالق

 یدل:وس نسخا لوبق ًاترفاسمهدلاح ینیدلوا لحرب بسانم هدنسهناخ

 هداز شکر ندنتفاسفو یزو ندلاح درصات كفالق هدا هروب نح

 هتسوا یاو یدلوارب بسانم «دنوا ردا نتو كرد یفیدلوا

 نامهو بودی انا هلبا هتسکفمو هنیل تالک قاطرب یکجهدیا لوبق

 بور وتوک هروخا نالوا هدنس هقرا كنب وا قرهیوط ندننکزید كت
 تمرح قر هرهعیح هسنتاق یراقوب لر هلک هناا كفالف هرکصندقډل غب

A 



 ۷ os راهنو راهنلا فلا ¥
 اطعا نوتلارب ندنسلوا جا هج هذان ز فالق هدهشیا یدتا تباعرو
 ندوشراج ندنغیدلوا یبغوارب هد شا يکيانوا ك هروب أردنا

 یدردنوک هب وشراچ بوربو هنلغواینوتلا نوحګا یسرونک ماعط

 یی رات داعو تعیبطكنسلاه نیکب فالق ر دق هب هک ندوشراجقجوچ
 دارا رللا وس رب هدننعع تاقا یتغلدلوا سوقا ردقن «دنیکیو

 بوروتک هش رزوا كنب رادمکح نيج تیاهن یزوس هرکصندکدتبا
 ل كمروک شا هدنمیلع كنب رلتسد 2 ردع انجلاع لا لارو ل زس ايڪ

 هکو ا یرظذ ینتعاجشو ترمغ كناو ںایصتسا ی :رابدلا ب عر نایتسا

 كرارة نالوا هدنمان ( نوتلا ) مز ول هرول نع هدک دید یردا بالا

 هدرصعوب هکنوح مردیا یعکت هنککی دعا زوتهاهد ییایصنس>

 یادص تواوا یر وه شمالا هلتمحره لز ر ادم ركح هلا نانلوب

 ندنکحوک ی ها ناسا و هدنتهوکحو ر اکو: ودسموط یابد تص

 مژییاسآ تللشنلاها"یضودنکو: , روس E هن کوس

 هنب هرا کج هک ردقوش ردنا لر ی رو صح تحار هدناو یحارتساو

 لو نوا قلوا فاخ هنشودنک هسا بس هداکو رد رسعلاط

 تاتسحو تارمخ قوج كب «دروغاو و ردفوب ییغوار قجهلوادهع
 تدملصا وسار دکب ندیبس و یدمهروک هر متن یداب

 یردک لوس نالوا ثعاب هکمروک یراع ندروضحو تحار یتناسح

 دن رزوآ یسعد ردیسهع رکرب نالواهدنسا ( قودناروت ) هداندراد

 ماود هماللک ابا وح هرول نم ندنکیدتا لوس ییبس كنو ناچ ۳۳۳

 هد ارس «دنسهرص ی زەب راج كلا ملا یوم ردراو مرعشربب بودنآ

 ضعبرتاداکوب هس ندمغلدلا تامولعم قوح كيندنا هل مج ینیدنلوب
 یفدلوا ماشفاهدک دلک هنا روند هاکح هب هاد یدد مارب و تام ولعم

 یدلبا تر وکم ندنگدروکا

 هک نوک ی جوا شا #
 ةمالک هروب نم هکر ید بویلشاب همالک هدند دص هباکح ليم کن هاد
 زوله قواد اروتاسهیلا یوم نالوا یزرمق كنلا ره نيج كرد, | ادب



 1 ی

 ا راهتورآهنلافلا # ۲.
 ی رووا هدنشاب بات كلازوک هدنشانزوعطنوا

 حدم راحادمو ندعباب یتسر هلبقح یرلاسر روهشم كن هیفرش كلاع
 ا ر نالوا شال العا كب تحو رد ر جاع ندکعا یتفصوو

 تهلاشمو رل داق بوک رلماسر ندنسماعا تهیاشم همام هی

 هد هسا نود ك ندسعیبط نسح كناهیلا یوم ر دعنره رع“ ر نایعبا

 ندنراثاش رالععو رروشود هو قشعماد ییرلبلق كراترو هن

 نونحم یلاع هتشیا رروت ینب ِ هدلو وا تاهن رروک
 ود هنیطقو هلقاعتاغ رار هلماد :او اچ” نسح نالو | هدهجرد ردنا

 ۱۳ ۱ اول نالكت مزال نم خور تولوا
 نعل قراعم و مولع یر دل هدا ك هلا هک کد هشساهت

 ع :وایف ارفحو ناسح )عو اتك لوصاو ملكت كناسل جاقرب فلت

 تم مولعو ةيسايس قوقحلعو هسدنهو هیضا ر مولعوتلیهو تم”
 هدنسو دنکل صاطا شا لیصح ی ءم هی دنعل رشو قالخا لعو هیهلا

 رداد هنس هفاک كنهدوجوم یالعوش هکر دراو اکذو دادعتسار دقلوا

 یهلوبقع لاوحاو هحودع فاصواوش ییددلوا غیا زارحا هک هراح هن

 ةفاسنعاء اظ هدنروص كج هیهدبا لمح كروب رب یهو شمالروک یلثم

 ندنوب هک هوش ردشغناوحم هلبا عبط تنو شخوشو ترساح

 شعبا قشعت كرهروک ین رامسر ییامیلا موم یکلم هیتلوا هنس یکیا
 ندنکید ردنوک نو ر ر هرزوا كجا حاكنو دقع هناغوا نالوا
 هد هرص یيکدتا فاکت هش زو یفیک قردوا نون ندشاوب لارو

 ۱ اک رک ریش ع ون نالوا دوجوم هداسند ږیکتمولش

 كن رد ندنکیدفکب ییدسیک ب وقاب لب رظن حمه هتسهواس صناصخ
 1 ا هع اتم هل وب هسلایردب یدشا در هنارمش عي

Sr 

 N نوڪ: دا دب ره ۱ ںولک هصع هدانز ندآوح ییددلا

 نیس یتساضر نسح بود آتعواطم د ر ا كنردب ا ییدتا

 دوخابو كج هل دا لاف لوس رب هنس و دنک اب و کح هدرب كحدا

 هکر درکه لار e قحەلوا یوم تاس كنود ش ساو

 ( الیتسا )



 ۹ هک فالف ٌهناکح #۶

 اطاو یدلوا شارفرسا بوشود هتخ قرداوا لامحب تقاخ
 هبنوییکح هیتیاراک هام لب وا اکو هلته> یرلک د لب بس كنغل هتشخ

 دم ات ندننایخ دلا ییددملوا عراف ندندا ره کوز هنسهداز ئالم

 ینددلایاوجوب ندرل ی لارف رلبدتاناہ هشردب ییرافدلوا

 لاحوش ینیدتلو ندنکید وس هد هحرد یوشا ها ني زف یک

 یوم یدلب وسنیکحهدنا هداعا هل. در تاوح یشرقس تكکلمهت

 مب زسرک۱ ردلکد یناکاکب رکیزوشوب مدنفا ًاباوج هنردپاسهبل

 م وه میداوا راچود رک هسا رج | باوص باوجرپ هلمجو م ولطم
 مب رکا نکلیب ققح یمکج هلوا هلبا لاحوب بویم هلیتروق ندموغتو
 قمالز وب الصاد اوم مکج هدا ناب رک هسیازسا یمشیداسشپ
 نیمأت نب بودنا نیعرب لباقا قلخ ةنغج هتل وا ارحا هلیطرمش

 د وج وم هدرهکلع رزهدازتالم نایتسا یقیهدیش مکی دلی اوز ناو کسلقا

 یرلک دمهر و باوجە هلتسا مکیدتاد اراو ىم ڪج هرکه ن راتبحوژ

 نالعاوربشن صوصخت نامرفاپ ینیرلقج هنلوالتق هدزکناوبد هدریدقت
 هرکصتدکد تا رکفت یلیخر هن رزوا كنو یردب هدنکیدبد کسیللسا

 یس هف اک كن رلقشاع هسیا نام رف و ڈو نم هتسبا كع |حوزت مرق ےب ندننورد
 الا هب هکلوهت شلار هل وب سو دنکحو ندنکجهدوکروا بو دوقروق

 یی هکل نر هدورلبا یسارج ا ك شيا وب ندنفج همه و ځد هد از كال هر كج هدا

 ۱ یدمروکس ا هدنسارجا قرهلوابهاذ هتفح هیلوابحوم

 تماخورهدنرخا هد هسلایدتا رکشتهدشناوب ردقنره لارفلصاسحا

 ریل ید ىاکخاولرەدىا هعاش او نالعا بععرد هلا لوفیفیکت

 یدت انییهدرب هجران | هنغج هنلو اارجا هصبجومهرخآ ىلا ویلو ا لیدبتو
 یلف قارا هلتمح یک دابیفحهروط هدنرزواقیع كس ردب قودناروت

 ىدا ا مانور تاتستک اهدنا تفوز ا قرەلوا ۳ 2

o 



 ۲ >> . راوراب تا »۶ ۳۱۰

 شقوط قافآ یسادصو تیص كلاج نسح كناهلا یوم هکو لاح

 ,ضعبیح ندنخ دلوا شهزو قار ورصتناتم بابغلا نع كراندیشناو

 كاع د ناسناوا یشدهران ولو رلادلک هن رهش نیک د رەد از تام

 هل صوصخو ناسنا هد هسی |یدنلواحاضیا یعاکحاذلد اوم یعیدلوایوأح
 تیعبت یرانوب قترا یک یرافدلوا عبات دن لاوه هل وبرامدآ ےک
 ىا یتسویفح یانارح كن هداعرب و ثمرب وج نداوه یرلکدتا

 !ورپیب هرزوا كمر وباوج هن رللاوسكناهبلایموم ندنفهدلواح وک كب
 لر همر وباوج هب هلسا ناشلوا داراو بود اضع ییرابدنک

 هلیسهروک یی هيض رمان لاحوشلارق رابدلوا اله هلتلافس هجتدرآی ر رب

 همس یکیدلناو هزوسینیدلوا شم ریو هتب نق قرلوارت اتم

 كمروک ندنرلتین یتاذ نالک هلو موب بولوا نایب و مدان قوج كب
 جوک ققالک ۱ مار هرانالکه د هسیا یدتا تبشت هبابسا ماطر نوا

 .ندنکیدم هل روگ هدنافرب ندنسد رپ چه كيابسا ناسالوا ثبشت بولوا

 کش اط كلارو یدلوااه تمهو يس ناالت زوتک هدوحو هدلوب ون

 لاحیتددلوا هدکمتسوک هنسلاها ن نيح كن زق لب روح نيشخح بلف ناق

 کنسودنک هل یص وصخ ںویلک یر ندا هقشبندک افت هنسدلار نخ

 عون یرهداز كالم بوغ رهو لوبقم ماطر هلیتبسانم یرورغوریک لاک
 هلتراعح رطن هرلنوب نوح راقدلوا بلاط هح وزت لر هيا دع ندناسنا

 یبرظلا یدشا دیدصو نییعت هليا لوا ینیرلقلبام یازج قرهقاب

 ندب ولق تبحت تداعس روبج هفاسنعاو اظ هلب وب هکر دیساروش

 لرهداز كلهرف هندو هلتاق روفنمو مومذم ناسا وجه

 لاحو ایه ردنا ملس هتسوس ردع تسد ین رلنایح رهوج هد. ولک

 هنلوانوک نوا شپیح رردبا .انفا تی رادوجوزپ نع هدشابش
 هتنااردو لمع هب هلئسا یکحهدنا دارا كناسهیلا یوم بولک یسیرب

 دن ردع 2 " كناهيلا یوم هدو هلب راکفا كەر و باوج كرەن هکو 3

 یدیرب هلا دما وب هنن : دیک و و یدنک هاف ع تویللاص ا

 زروبعا لومأم یتفج هلأق غاص هدکآ ندنک,درمک هنناوید كلارق

 (:یدیک )



 ۳ < فالق دناکح ¥

 اوا مرۆ یغیدلوا ماشفاهدک دلک هباروب ندهاکح هاد ید د

 یدتآ

 د نوک یجتدرد نس لا 3¢

 كنهرابتحا فالف هکر د تودنازاغا هءالک هدنددص هناکح لیکن هاد

 یوم بیاوع هرکص ندکدلکد هرمص) و تفت ینیرلمالکو ش

 مدالکا رد رلءدا زسلقع لصن رهداز كلم نالک هرزوا قلا ییاپیلا

 هندکو کای وق هش رلکج هلی هلوا لثان هن رادصقمو ماره هکنوج
 یوعهدرب و زاروا هلک هدب ولواعبات هتراسجهن هل وب هدااح یرلکدم
 بو-شيعلاق هغعا نمر قیقحرلءاسر نوجا نالعا ننسح كناهبلا

 هد هحرد كاج دا قشعت ںایفلا نع هن ولو كەلخ ەس | راعسر یرلفدیاب و

 یکللزوک نالوا یببطو قیقح كرف هکر ولیشالک | ندنقارب تار

 ندیسو رووا باهذ هن راک دتا طارفا هدنراتعتصاضح نویمایات

 مردنآنظ ردلکد لزوک «د هحرد نکگیدتنا فصو هدکب اهیلا یعوم

 هرزواكمروکیمرف هنتسوا یزوسوب كفالق هرابتخا . یدید
 ندهمتدلوا شمروک هعقد جاقر و شاک بودیک هنارس ۰9-۵ د چار

 رد کروا لزوک ا ا فو
 مظانم لا نس هکر م یاضعا كزاسنا هکمردبا ناس هد هلتروص وشو

 روصذلزوک اهد جاقرب ندنایوب بو دبا روصن لزوک تیاغو بسانتمو
 كناهبلا یوم هن «دلاع نکغیدتوط لزوکاھد جاقر ندنا یو بودا

 هب هغلابم نب رازوس كن هراتخا هن فالق هد هسا ید د نم هشلفات دنا

 قرلوا بهاد هنغد دل وب یسههذاح هدهداریروشاهک ردقوش كرد الج

 كجد عاتفاو تاکسا یرلنلک لاو یکیدتا دارا كناهیلا یعوع

 هلک كنهدوروم لسا لرهداز تالم هسرولاقاکب یلمالوا جوک هبت رح

 هراسخا ندنکیدرد ردیلمالوا یرلترا مو لج ردق قح هراو هتيم عح

 ی اوج ندنغیدلوا جوک ت باغ رللاوس یتیدروص كناميلا یوم ًاباوج
 یدىد ردناکمالا مدع نامه

 هرزوا كمزود نس د هژاوت ماشا ن کا هدننسهرآ تنجا اصموب هتشا

e 



 هک راتو راهنلا فلا ۴

 یماعط ماشفاو بولک قجوج ی e شهردنوک ۵ ۹ ۵

 ندنموکحفرط هرزوا هدلبتداع قو هک یدلوا هک ٠ ا ندکدب

 یدلر و تامواعم هنقلخ رهش ا e تآ ارحا

 ید هرابتخا ندننکیدسا لاوس ند هرایتخا یتتفیدلوا هن كنوب فالق
 تداع كیا راطخا ههدلب *یلاها هلتراشاوب تقو ینجةناوا لتف یرب

 هب هلئسا نانلوا داری هد از کالم مکیدنیا هدافا هزس هلو اندنوب ندنفیدلوا

 یازج كناانج باحاو ردرلکج هدیا لتقینا ندنکیدم هرب و باوج
 بویلءباصندندادعا یاجرلنو هد هلا تدا كلرو زدنوک یسهمزال

 ی ارچاهلوقموبلارق ندنفیدلوا هببرغو هصوصخ تالاحر هج هق شب
 ارجا مک ندنکیدر وک هرک یکتا قییلءاو رصح هزدنوک
 ند هب رغو چک تاعوقو لور سلاو یدید رد هدکمردتا

 هرزوكمروک كرد اوزرآ یتسمروک یآ ارجاوش یالق هلمج یی دنلوم

 لراولدیح قوحر ندیک هباشاموربسو نوفرح ندهنأاج دلوي

 هدارواو یدنیک هننادیم یارس نالوا یسارجا عقوم كاطوش یر هلبتاف

 نادیم هک هلبوش یدروک ییارفا تربحتاعوقو ناو ارجا
 اشا ندباشخا ربا ر ونت یتا دیم نوتب نوتب هدنسهتروا روک ذم

 هل ارال دنق یصالو دعبالیراهرا شادانود هلب رلادیورسو شلوا
 هدننیجا عدآ شبنوا كن هلقوب و بولوا هلق كبسکو ب شلدبا نویزت
 هن رزواو شاتوق یسرکرب كج هسکو شتلوااشنا نیا شخا هت

 كنه اهدتسوربک كنسرک روک دمو لیلیجاراثارب ندیسفناچ ضاسب
 رک مس كب یکنا هل | زهطاا وج3 هدنرللا هرزوا كم | عنم,یناوخد

 هنا چم اخو فالو شاریدروط قر هوا منت هرزوا هرسص يا

 روک ذ مهرزوا قلوا تمالع هناا ادب هنسارجا كلف لعق نکیا راق

 نوب یدتشبا یکیدلرپ و یءادص یروبو كلح ندنس هبت كن هل
 ندکو ب یشک مرکب جد ند هیلع یب رطو یمرکب ند هلجا بقاسعت»
 بوهبچ ندیارس هدلاح یراددلوا سبال ییهسبلا ضا ج وستم
 هنین)ا كراقاربب هلیس«سصهرکصندک دنا ر ود هرکحوا هدنفارطا كنتسرک

 ( رلبدروتوا ) ۱



 ¥ وڳ فالق اک ل" ۴

 هراعب نا و هناع نادم قيدنڪ د لا و اد ر وتوا

 هننش ابو شادانود هلل رلقامب یورسو راک یرزوا كندداز تل
 شهاب هنشاب زکس نوا زونه یسودنک شخلوا هدشکی ارب ملوا نام
 نالواقحملا نشا زسلعع قرهتوط ندنلا یر ند !ہک هدلاح یتیدلوا

 هن رزوا كننسرکروک ذم ندربیچوا قرهلوا هدنناب یخدناما ییدالج

 ج هلو ا لتق قر هلیسک یرادص یرو و لاج لاحرد ندنراقدقرج
 ًاباطخ ه هد از کلم هللا زاوآ دنلب هسک نداربک نانلوب هدننا كنهداز كلم

 ضرع یدنک هلارق هرزوا كن ا بلط یتجوزت كفو دناروت هداز تالم یا
 هلیفن الاکسداوم ییددلوایواح كنام ف نالوا نالعا تقو كکیدسا

 هر زوا قع وق لا یتس ندعل اور یب كکیدرمسوک كنسو یدلردلب

 كد دد کک ویت لوبقنس تاهت ۱ یدتبا تیضو یس وچ
 ردقوب یلخد مه هدنوب كسهع رکو كلارق یدعش دتا رابتخا یتفلت
 تكتهسک هدنوب ًاباوح جد هداز ال یدد ردکر ایتخایدنک د رحمو

 ندنفیدلوا لور هلمرابتخا یدنک منباصح ردقوب یضرعلو لخد
 یدد لال ټو عاق

 چر داهند دالح ناو هدنس هفرا : اردا لیک د یرامالک وب هتسا

 قلا سیا ور لاو وه نه ندنکدر وشود قش اب هلسیمروا

 ایک ناشو هداروا هداناوو یدنوط یناهج یرادص بویلشاب
 ندنشدلیف غد ولآ نوخ د وجو كاوتفم بوقلاق یرفنانواكنالعو

 هلبا عضو هنر ز وا لاصرب ید یتولاتو قرهب ود هتوباتر عونبصم
 هل وب هدنس هج یارمس كالارف بولا هن ازوموا یرفن قلا ندرانوب
 كناک راعب ندا قوس همولوا هطرو یبرلسفت هل جاود ز ادرد كن ز 3

 هبشحو رایدروتوک هتفدم یییدلوا شمردا ًاصوصحم نوح رلنفد

 2 )هداز کالم ناشوب نوفدم هداروا هل سس ركع لن رق هلاعفد و

 یغددلوا ما شقا هدک دلک هارون هب اد یدنآ زغا هدنشاب یزژره

 یدتا توکس هلرسهروک

 < نوک یججشب شلال



 1 راهنورا ملا فلا ۶ ۳۹۶
 دوس ندقداردلاق یشعت ككلوتقم کرد تودا ۳ ه هباکح لقت هاد

 یکیدتا هنب رزوا ها رنوخ تعلصمرب هل وب كلارق یه (ناسناوب رضاس
 ندنعاود هشبا نیکرحنز او ېږ هماعتحارتسانوک نوتهدب وب اهزوبییع
 هدننادیمیارسفالق  رایدتیک ب وایکج كردبا عینشتو نعط ییالوط

 E نکیارروط بونشود یی هب رغ تالاح نالوب عوقووش
 هلوتتم ییالوط ند هلداسو شو یدروک یغیدلغا ماودلا لع كمدآر
 یر ناتو ردکملامرش دموق بودا مکح هنفددلوایتیسنرب

 نکفلتو تبوسم هل وقم هکمروب ديا نطاریز مدلوا دنم هصح
 كرد دسزت اه دناقر یتشا ke موق م ندنکدىد ردراو

 لغوا كن رادکح دق سو یفیدلوا یسالال كنەداز كلغ لوتقم

 یرادکح دنفرعم یا ) قرلوا لاصم اپ یدنالکآ یتغیدنلوب
 لف هلتروصوش هد هبینجا كل ام كن.دالوا نالوا یلتیف كلراب رکج كنس

 وناکسو ردتحفلوا هجا بع كلاح كنس هدنکدتشاا یغیدنلوا

 فالق ه رزوآ تكنوبیدید ( ردکجهدبا تراسجم که کمر وتوکی را ا
 مود رم ندنکیدتا لاوس ین خر دل و لص یی ف هشعت هرف كەد از از کال

 لوتفعوش بویلشابهبهدافا هد ردیسشرب بت نالاش یپس كنوپ تواالال
 ثراو نکا هدعماشاب هالا داعس هدندزت كن ردب هداز کالم هراعب

 كج هلک هداکو تنطلس تبون بولوا نوکر ندسنغب دنلوب تثطلس

 رهو رردیا هنهادم هنسو دنک هدانز ندنرد یسامدن بم هنس هعلاطم

 یجد نیر هک هلباراق ییرلنوک نوتو . یدیا رارروتک ی یکیدتسیا
 یرلناو ترشعو شاع هلب راثل وا لزوک كلا ندنرا 4 راح يارس

 ام ا د ادات دتیک ردنا تذل بسک با قمر دلاح بودا وا
 ۲ هل ورک السا ندارحا ینا هسا هنره تاظوطح یکیدتا قوس

 ید نوک نوت بولک ماسررب؛دنف رع هدانن :ایماود كاحوش یدا

 هېل |یعوم یراعهروب ندنغیدباب یی رلمسر كنب رزق كن ررادمکح كلام

 رهام هدننعنص كماسر هرکصندکد روک حد هیلا یوم یدتناےدقت
 قرهالوا طارفا هدم سرت یاننا بویلوا هل وب كرلعمر طعف دقت یغیدلوا

 ( نج )



 ی + یفالق هباکح #۷

 هش وزوا یشا ریز نک ودیا شاپ اب هدتوفام كابط نت
 نسحو یزوکلا كنس هفاک هکر دراو اه د مسررب هدهدزن ماسر مود رح

 اهد مسررب ندنس هطااح رەد رد هدننودام قوخح كب كنسلصا

 مهدارهش منب یمسروب . یدیا یعسر كنب زق كنکلم نیچ هکیدراقیچ
 غج هيم هوب ناسنارب یبحاص ل اج نسح هل وب هدابند هلیسمروک,
 هد هیعطق تروصییکیدلدیک هنقرط طارذا هدنو هدا ز ندرلعر رکیدو
 كقودناروت ردنا در نب رازوسو كنهدارهمش ماسر ندنکیدتسا ناب

 یتمادنا نسح كتتماقو دقو یکنروتوالحوتفاطا نالوا هدنسايس
 هد هجرد یروشا كعسروب و یتفج هیماس ن الاو یتعیدمابب ماشررب ج

 هد ازش یم رروک ذم هن رزو| ی سلب وس غی دلو !هدننودام كنسعیبطنسح

 اکب یتح یک یکیدلیوس هب هسیک جھ ینما رمو تین بولا نوتاص
 ين كدلك هب اروب قر هفیچ نددنفرعس بولا هنن اب نب كر هلی وس هل
 یسودنکو ندقدنارا كردن اتمدخ هنهیلع یرل “د هناخ ن وتلا هسا

 نکلو شعا كىتا بلط ییزبق هلحاکن هرکص ندکدردنکب
 كدتشا یتتدش كنامرف نالوا هدنتح شدا وب هزم دلوا لصاو هاروب

 رورمنم هدابز سکعل اب نکیآ قج هلوا ردکم هدابز مدنفا نب ندلاحوش
 هل-تهج ییدنکب یف ودناروت قرهدالکآ یتمارمو تین اکبو  یدلوا

 مارح لئان ندنکیدنکوک هنب رادنق او کج هل هرب و باوج هنب لوس
 یدتا نابالال موف رح یتفدداشوا 4 هیلب وب بوشقلاق هنن راکفا قلوا

 تحاح هکلئوس هداز ندنول هتشلا رک ود ناف هنر شاب ندنزوکو

 ب هل دیما كمر و باوج هن رالاّوس رق هناخوش هکنوح ردقوب

 ندزرککیدت اشا هلفس اور دکل اک یتاغ لاحین,دلوا راج ود كم هد ارهش
 یی راسقدلوا شعارغوا هت هطروو كزفداز کلم لخ رب ل
 هیلایوم رکسسرولب هدا مکح هبهدام وب ند رکغج هنلوب شا

 وش بور و اکب نمر كن هرادغو هلاظ لوا تقو یتیدالکا نکجهلوا
 هاکح هع ردب ییکالف نالک هعشاب بو تبا ظفح ىع“ ر نایلوا ییاشما

 وا ول تحاو اکب هدنآ در وک یک هل وا 4 ۵ | ههش مس وک اردا



 لک زامنو رامنلافلا ۳۱۹

 مکه نب ردپ كلا یب هردکم ثد اوحر هل وب هلم“ روب هکو باح ديد

 مهو نداروب مه ندنردک ك تم و هسبان رد هو رک

 o هلا قلعا یمرانوک یاب هل یبدنو بوشلقازوا نددنفرعم

 هنناق كمثل لو ےب و ردوب هب اکح رککی دا وزرا یسغرکو ا هتشلا

 بورامیخ ندنبج كرد ردونش هد سرع“ ر كن هنوعلم لوا نمک

 نس مسر مسن نالوا ردکث عاب یاو یدنا هرب هلردک تاغ

 . فاصلا | مدمروک نوعن نس تقو كکيدک هنیلا كمتم یو
 لتسنع كاس ر هداز كلم نانلوب هدضرا یو و قودناروت هناخ

 كلر هد را دسلوا راکف ایه هلع دن راق>ملوا راتفرک هتیصموپ هلببس

 هتنارسكلارفو بودن ا رت هدر یعسر كره دلت دشهداب ز یییضعو تدح

 قر هیلغا بویلیوس مالکرب جه هتشپ ندنوب هفالقو قره هلبضغ
 كنهراشخایمودلو ۱ قاسم نواا ندرب یر هر قالف ید و

 ندنشدلواقلنارف راد افوس هدهسا یدلز ود هلو هرز وا كمك هنسهناخ

 یدشود هرهش حراخ قرهرشاش هلب هحوب ار هدب رلود

 هتسعوط كشنوک نوجا كمروک یعسربوی# ک هفرطر ندرب یتیدنلوب و

 ینیداوا حابص ندنفردلاق تق اظوربص بواوا رظتنم هلزو ڪڪ ترد
 ددر هار لوا ندزقاب اهد هد هسا یدحآ نس هضفح كعمر هدنآ

 زط ییهکلهت قده هرگ رب كسرویاس نک هب ودنکو دنک بودا

 هشیارب هقاحلا مخویس شیاوو نوشودوباو لآ هنتفد
 كنسال ال كنسهداز كلم دنفرس زونه ردراو یاتحا كعا قوس

 لیصاح هرزوا كمروک و هاب هع“ روش لک یکدنونوا ی رلکدید

 ییکالهو وع یک ارداو لقع هکنوج تبا هلاقم هوز را كکیدتاا
 غرا هنن هرکصادکد نوشود اهدرادقمركرهد , رذاراطخا

 ع قلوا ندنزوب كقودناروت متوم منبرک | كردبا لی وح ییراکفا
 یلاعهتسودنک هلب وب زلوا هراجریاکوب هسا ش۶ وا ریدقت هدلزا

 تیافاکب هکلب یم ر كرفرب ندا ادف ینیراشاب هسنلوپ هدب ودا نوتفه

 "لر هدیشیا یکا زسنرضرو رفت نالوا لصاح هدنب هدر ون روک لیفثودب

E) 



 ۳۱۷ چ فالق اک

 یعدلوا م اس۵ ها هذگدوتک هنار وب یهاکح هاد واتر

 ی د| توکس ندنکدروک

 ۱ د نوک یعحتلا شل

 هرکصندزرکفت هلمجووب فالو 1 ر ا هب هباکح لیکن ج
 ردنا هناعه ۵-4 د تو->آ یکسر هلل راکقا قحا هل رظدرب هع

 كننر و كن او هتفاطل كن رز وکو هتسانت كتساضعاو هتساچس

 یدلو ار هغ دمهژ وت روصورب هدسنق رطرب ممه توقاي كلل ز هک

 روحونوتفم تیقاعهد هسیا ید هل رظن قمالتبأقو ماعلا ردقنرهو

 بوترچ یرعوط هششاب یسادوسو بیا ینو رد ر ندرب قرهلوا
 هنو هندنک یدنک قردااق یر ندسح تولوا بئاصم راتفرک دوب

 ۰ "تن 3 2%. 0۲

 هدب تفاع یدتاربیغد یر وعشو لععو رات کن هر ندرب کی

 نوتعم هلیسمروک ییسر كالزوکر ب نستدنا ہما نالوا فو ام هلب!مبطتنوشح

 یس یسهداز كلم درس هراڪب ها وبآ مدلوا لحاد هنس هر ص لرل تلو ا

 لواۋ مرو روک هم هک نا نع یر ندا وا هر هوس ةطرور هل وا

 كناومدلو" یقدههدنن هرلفو|نایلهراب هدنروصرلواریدیماسلا ییهراب

 هک رد هع سستالدبنهنوب ی ر ےب یا م دلو ازاقروق بویا !تربعندنل ادب لاح

 یدلوالئ ازندنکوا كهزوکت ارطاحتو كلاهم هذ اک هد هغ وشول وخ

 كتعبط اته رخ اک هدکلرلد یا بوقا هعسر اهدر كرهد
 هدنابح مناح ی ا و

 دو وای ق ت 1 اعا ندنوگو ی هتشا

 محا دهها یتسرکلاب بويع ا زدکر ر دعا مهسلارولوا

 و

 رفا سمبول ن دل ید داوا قرهربدشار ارق هج و د تدل تمهتسلا

 تورشاش یرلوب قو هک هد هسبایدلرغوطهلوهزوا تک و هب هناخيچب دنلوب

CIA) 



TRوچ راونو راملافلا  

 هلا لاح جوک هشالوط هخالوط ندنغیدلوا شعشلقاز وا هجیایخ

 ۳ ید ر 9 ول ۰ راستخا دار اب درحاص قید رک هب هناخبواوت

 كرد ا نط ردشماغوا هب هک مهر ندنکیدعروک ورتدماشقا

 هل.تقو نوت بودنا توت رامطا هلیسمروکح نکا هدکعوشود

 كردبا درسزرذع ماطر, فالق یدستا لاوس نخیدااق مک بویلک
 هم الال كنهدارهش لوتفمو دلا اغ لو هلتپج یلط كن دصک
 ناس یعهدلوا هلتروصت یتسهباکح كالوتفم هنسودنکب واک تسار

 ردیملمگم مسرو نیفاب بوراغیج تمر كقودناروت هرکص ندکدتا

 یدزسوک هبهراخا تمر كر هد مرالکا یکن مزکباک و هسرولاقاکی
 هکع هدي | نیک همر د لیک وس هلا ادصد لب بوق ان هک" ه راستخا

 یکم ب هکمردا وزرآو ردلزوکاهد تاق ك ندنوب قودناروت
 اع اار . نیسدنا لصاخ ناسنمطا بوروک یا

 رلدماس هش رلیداو ارم كردن ادنعت دعا ییعسر هرزوا كا

 یدااقرجاع خد ماسر یجرپ نالواهدنمان ( یتام ) روه شمالا تح
 تاذذلت كرەدا نمط نب یرثآن كننسح كقودناروت فالق هد .

 هسلا یسهدام ناما او و لداوا یدوم هاسنکا نوا

 تلتع e لتح هللسا هنسهداز تالمدنف رس بود اك رگ یب

 روضحیمو اک راج ندملدلواراحود هذا خوک یربص هد هسالکد

 هشیاوب هراستحا یدبد روبهدا لی هکعا ضرع هفودناروت

 در هلکشع تالایخر هلب و ندنغیدلوا یشرب جوک كب عا ترساح

 هن رااوسلرف هد هسا یدربو تحصل یلیخرب نوجما یسمالوا بهاذ
 نیحهسبا یسودنکو ینغد دارضاح نسودنک هرزوا كمرب و باوح

 ارد هلا هلسو وب ندنکیدلک هلبسوزرآ تا تءدخ بوتلوب «دنرودرا
 یدتا ناس یتغلدلوت العافد هدننهذ لوا داماد

 هنفشع هللا بویاشاب هغلغا هراتخا وشراق هنن رلمالکوسش كفالق

 ا ا ا کارا صا هدیاوصان یآررب هنو قوساوا

 بولع كننسح كنآ ےک هه هککحهلوا هدنآ نکگیدنیک هرزوا

 ) ر



 ۹ د فالق هباکح
 هنن روهط كرد هل اتمتاثداح ردق وب هدر نحو | وڌو

 كش وا هدرو كسلعا هارکا نده اخو هرادغرب نالوا باس
 ین: رلکج هریک هلاح هن هدنآ یراقدلا ین رخ هرف كس كنافلعتو ابرفاو

 ندنیناو هآ كفج هقارب یرلنا نیکد هندباسهن یرارعو كسهرویع | رطخت
 رشت هنشاصت وب كن هرو رم فالف هدنکیدبد كسمروبالوا تم

 ییاهواوش كکیدت | نا | هلیسو دفع وذ یا ندلماب هرکصندک تا

 مددعورکآ هد هسا لوهح ردعنره نولواعراف ندکعا الا کی

 یسانضتقا یراتبخم نالوااکی كفوو ودنا شلوا لیک هداروب
 کل لاحو و نیرلکود یسادزوک یک لیسهدنا یرلک دتشدا یغافومن

 ةلرانا یک یییدلوا زوک رح هدنطعف مرولس قفحلوا یرلتوم بیس

 نالوا دش نیل مادو وزرا ولما ضسب ید اک
 تداعس یرلناو قمربدلاص هشا اوب یناضتفا تراسحو نعا جم

 ارناو ردمزا نوجامب كا ادق یتا نوجا كەر دشنبهلاح

 مردب رکا ندنغددلوا هدسنتلا كموزرا منبدناف ید ا لاصحا

 اعد رس هکلب نوسروط هلب و كمروج ندع نب یدیلوا شلوا هداروب
 هدعنادجو شاو لصاح یدیاردنا كر نوحا مکلکعا ارحا

 هک |عیاضتفو نواكعا عاناقب ردیشرب شلوا هدادرارف

 هل هجوو هراستخا یدد یه ولآ ندمراکفا یر ینارز

 یکینادالکا ینیرثأت مدع كحاصت یفیدلوا شرب و هن رفاسم
 ند شره نس هکمادام مدشف اًاباطخ هفالق قرهترا هدا زاهد یردک

 هدننهذ یکی رک ینا هیدهظع ۀکلهم ینیدوسحو نالواذلاوزی عا
 راکفاوبیبس ندزکشدلوا شردلوط یک هلصوح هلکنو و شمر وق
 همهناخمب یکناک ردلکد رک كمروک ند هیهاد یادوسو هیهاو

 مدن اهیع | تحت ندفودنارو هرس دن و نکدابلوارفاسم

 هني دن ازت لنعشع هددساا لدتا قشعت لر هر وک ییسر نسردهنره

 تحد یودنک نوګ اكو هلتهح مجلو ا ببس نب هتفلت كنسفنو

 یدید مدلیا قده وابیک هو نعط ما مسو مرابادع موشهو

 فا -



 ۰ دا ۷1 راهنو راهنلا فلا 3 )۰

 بول ارظواهن دنک یدنک اضح دمرمم یالب و فالق هش رزوا كنو

 یکجهدبا دارا كناماایومو ییفیدلوا ییخد جهد وب كنور وک ذم
 یساکذوع كاوا و یکی ندهن ینکح هیمهرب و تاوح هرااوس

 نیحو 2 ادب | هظفاح نسا لک قحناتج هکلب هلییسانم قلوا

 ندناطرو ینیداوا را نفر ک هلیبسنیع كوبر هلبوب كنکلم
 هرکص ندک دتا نایب یفجهلاق هدنسبدنک فرش كسعا صالخ
 قر هرافیح ندنیبج نس هسک نوتلا یتیداوا شرب و اج سالرب

 رابدهدب ولوا لیکن ندزو و مهدعومنب رکا بول وو هنکوا كنهرامتخا

 مرلبا هر ده هرس یرلنولاوش نوحازک الوا هيلا مهسا ر دیک همدع

 هت وضم هشا نوغزوقاب هشاب تلودان نیلاینانا ںوتاص خد یم اویحو
 مرد ا ناج یادف هدلوب وب نوت نوت دوخا و مرولآ ییاهبلا یموماب

 یدتا توگس ه.تسمر وک یتغیدلو ماشفا هباد یدید

 هک نوک یجب دب شعلا
 اک هرول هک رد بودا زاغا همالک هدد دص هاکح لیکن هاد

 نکعیاهبده ییهساک و نوعا مغاقلوا هیلستم مب هتتشیا بولا هنيلا

 یرکد وجو رهوکك زس هکنوج ردشلوا امظع ردکرپ هج هةشباکب ید
 یشیرادقمرپ كنوب هکردقوش  معنکد هنولا هسک د دع كب هلب و
 هدکشیا نیناو هآ هدنرل هغو ڪک هناخ هتسخ هرروا قلوا تانسحورمخ

 یارتف شلاق جالب و هدرلقاح و هشوکو هارتفو ابرغ نالوا
 ید نی رادقهرب و قدصترلنانل و نیجاتحو مات اه اود و سکس ون رباص

 دجاسمو اناکن نوعا زک الوالصاوهنام قد رطنویلوا كاله .دشیاوب

 یتانندناوجو لاوس نانلوا هلک زس یدعشو مردا فرص هدیاعمو

 ناوبد نوحا یقاتعباکر یتقووش ندنغادلوا توو هکعا اقا یژردنوش

 هوزوا كا اغا یرلشباوب و یرکمکب ردق هنب راد بوبقک نوکوب هلارق
 هدنشاتقو زاوش هکنوح مرد ااجر یزکمرب و تصخراکب ندیدم
 لصاح ییالوط نده وغ مراوطاو هنسح یاصوا مکیدروک هدزس

 جیها کبر دقهرع تیاهن لهسیارواوا نسرک | هلییبس تبحم مکیدترا

 vw ( ین ر)
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 ۱ ی فالق هناکح ل

 ردقوب همش هدمشج هوا راجود هلا رودک لاحرب بویه و یللست یشرب
 یدبد

 نوهشمالا كنابند هکیدب !یحاص هنسجقالخا هد هحردرب فالف هعیعطاق

 هتقب رفوكمامو.« رانروکی میلا یوم ندنفیدنلوبیسب رب ندنرهداز كلم
 تفر یکدتا دارا هلوعم وب تانهرابتخا هيلا یوم ىدا ل ع قمالوا

 نوکلو انوحا قمامرق هروب ن ندنغیدلوا ریتم ندرام لک ر نا

 یدر و تصخر هکعا ابا ی ین ولطم هبروت مو 8

 ییرلقادا هرایتخا نویمج وراشط ا فالو

 فولق مو نیبارق جد هلهجو یدا رم قبط كرهدیكه رزوا كتا ا
 فالد نوڪ یسادرف یدلک هرکص ندکد تا ن راص یارعف

 نهرو مهداننا یتندشلعادو هلا هرایتخا تو#لاق هرز وا ی.هعاس تب

 رکودرلشاب یلناق ندنززوکو  رلباردکو نزح راهظا نوزفا نددح
 یدزوک هدقدلوالصاو هتسوق كا رس  یدتک ب وقار هدلاحییدداوا
 ندناب کے یکیا ےل” ہفرطیکیاو شش وق ااا
 طباضالوس ر ندرلند |ادناموق هرکسع و نر وقرکع ییهرزردق هغالا

 لاّوس نیس كکیدلک هاروا بویالک | یتفیدلوا مدآرب ینجا كفالق
 لاصحتسا هرزواكءرب و باوجهن رللاوس كقودناروت فالق ندنکیدتا
 طباض هلتمح ید ردا عد دلو | هډ از کالم ین جار شاک هدم هلع ا سو

 شفیدلوا شاک هغمار|یزکمولواهاروب نس ەدازكالمىا ابا وج هیلا یموم
 هدنتکلعهدب وا تیعبتهراکفا ندا قوس هارو نسو كسمروارب

 دیماقلوا لتا هقودناروت هلاطوشلک یدیلکدوا اهد نسروتوا

 هيلع قیرط مزب نس هکنوج ۰ تنا تدوسع هنتکلع بوک ندنلطاب
 بوبالک ییلاوس كن هلاظلوا هکنساللوامدآرب اعاو لثعا ندی راشفم

 یدرب و كهبلا یوم فالق یدید كس هلی هلوا ردتع هنلح هکلب
 ینکیدلک هرزوا كنا تدوع ه ورک طقف یشداوارکسشت» ندراتمههل
 تدوع نے ھت هل وا ۱ كوالو جد هبلا ییوم طااض ندنکیادتنا ناب

 اع لاک ندتشفیدالک ۱ ین ا ۱ نااعح لو هداوب و و ینکج دنا
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 یدرب ویلاص هنلخاد كدارس كرهدهرا ینعواوا تیک یداه هلتدحو

 یرطوط هنبرلناب كناطباضرکید نالوا هدکشیا ی را هلاکم كرلنوب و
 نالوا لزوک تباغو کوش قزا هاوبا هش رار ر هدکحدل و رانا

 رارمصا هن رزوا كشر نالوا یدان رک اله ین هک هب هداز کالم

 رابدید رویدیک كردما
 توک ندەناخ اوبد جاقرب هرکص دکد رک هنارس هرزوا لاوئموب فالف

 هدکد رکو رګا ند:رتادوب یدلوب وراد یییدنلوب كلا ره تام

 ہک هشوک تردولومم ندنالو هدنلکش ردزا هدنکلکسکو ب عارذ جوا

 ناخنوتلاو غد داوا تحرب نرم تباغ لو ییهدیشوب یراو هتفت

 شمرونواهدنرزوا كتخن لوا هلبانیکشوراقو لاک هدلاح ینیدلوا كج
 ناخ نوتلا ندنغددلوا لخ ناوبد هسا لح و یدروک یغیدلوا

 روک ذم لګ هل:مح یتادنلوب لوغشم هلید ور كن هماع خاصم تا ذلا

 قالو یزوک كلارق هدننسهرا تیعجلوا هد سل ا كل هملغ ر دعن ره

 ندرخارادد بوقا هنلاح ٌهيصانو هنتفایقو یزو هساا ندنکیدشدربا

 تونالک | ییکیدلک نوحاهئو ینعیدلوا مک كرس وک یقالق هل يغمر

 مک كنسودنک بوش التب هف الق شتفم یدرذنوک هق القهرزو اكمروتکر بخ

 ندنفرطكالع نوحاقمالک | ینکیدلک هراروب هلا تحل صم ەتو یغیدلوا

 هداز تالهرب كنسودنک ید قالق یدشا ناس ییغدلوا لوس ره

 ناب ینکیدلک هلیدیماقلو |لئان هن رص فرش كنلارق نیجاضحتو یک ودنا
 یدت !توکسندنعب دلو | ماشقا هک دیاک هب ارو ند هناکح هب اد یدلبا

  #۶نوک یجزکس شکلا ¥
 ینادافا كفالفموف م شنفمهکر ید بودبا عورش هبهباکح لیکن باد
 شک هعزن تلاح كرد, لب وغ ینکنر كنس هره ەك دبا ناس هلارف

 تغارف ندت ور 1 ماع اصمم ا توود هس رو كەد

 ) یراضحو (



 ٠ tre ي قالق دکح ¥
 یرعوط ر ك هنا یعاشا ندتخت هللا ترجه«داعا نداروا یراضحو
 کیدتا هعاشاو نالعانس یلناق یلداورپ یب یا بولک هاب كفالق

 هاروب هلیسوزرآ قلوالئا هنج وز کلم زق هلاظ مب و دش كنامرف

 همدع راد نداروب تاهب كردن ارارصا هن رزواكنن رتيل ەد واک ر دق

 ًاباوجخد فالق ندنکیدید كس رویلس لاح كرەداز كلم نديك

 كنكلمدنفرعس هصک یلوایح یک مکیدلیب یکانلوه لاح میدنلوب توا

 مدروک هلمزوک تاذلاب هلسب یمواوا ٌیلب نالک هنشاب كنيمودخم
 تالاخ عاطر و كره ورو یی راراکفا قلصو تذل كفودناروت هد هسا

 قوس هاروب تب لاح یرلقدارغوا كرااورپ یب نالک قر هلیاق هب هلطاب
 یدد مدلک كرەن کر وا یّتیلهاو تفایل هلتهح یکیدتا كب رو

 ندنراتایخزب زع راهداز کالم هک ر دااحر بیاعع هنوب لارق هن رزوا كنوب

 رلزوبنالشالک او زروبیلک هکلوا ابقاعتم یب رکید یرب بوگز او
 محه قو جك كر هد زروسیوا ذذلتم هلکعا ناب رق ی راودنک

 تحار بو دیک هد | ریکح نالوایردب تاکی بودن اد و

 یدلب وس ییساعا ماتم هل رثا سأیربخ یمواوا یتشدلاوو یتسلوا
 یدصتم هاوج هلهجووش هرکصندکد هلکد ندلارق یرزوسوش فالق
 هلمحوون قحفلوا راخشفاو تاهابم ثعاباکب ندزمس هدن اعقاو هکیدلوا

 یالاقمیککیدتا طس وب هکنوج مدرویلکب یژزوس زما اصن
 نسح كقودناروتزکهدنب هکلب مکچهدیا دعربخ لاف همودنک

 هک دوخابو مجه اوبانق هلکنوب عهدیتح دب لاحو یرهلو ارام ندنلاج
 یراط هنسلاها رکتموکح یشان ندردغو ظ یغیدلوا هدکعا ارجا كنا

 ندمزوبینب  ترودکو بارطضا یراقدارغواو ترفت لاح نالوا
 ییلوا بلقروطحو تحار ناستک | هدزرس هلسوشو بلس

 هب هسا قج هئلوا دارا نوعا كنو ردشادف ببصل قح بانج

 زکیسر ویل ندهن یمکدلوا هد اهلطمو یمکج هیمهر و تاوص تاوج

 دنسانا نم كنس هلتسا كفودناروت هحرکا رذیمراو یکلیلدر اکویو
 مز هتسااروبهدیا لاخدا هش دادعا دز ەد از کالم رکد نایمهراو

۶ 



 ا رر لالا ¥ £

 اف دایوا رانا یلصاح کیس رونالک !ندن یمتلدلوا یکرلنا

 نە وقیلا هدنفورپ مجه ندا هار هک ره رس ین را هطرو

 كرهدنا بک تقریاف تكللارقند رل مالڪ و كفالع یىدد

 مر و روک س وأم ندننایح نس زسءلاط هراګب یھ بوکح ہار

 هرزوا كمر وباوج هن رللاؤس نالوا خو یتبفاع كمرق هلاظ منو

 لسصاو هر اما رم ةت رل داز کلم ندیا ضزع ب رلي دئڪڪ
 و نیعكردا دما اب وق ی رکح هلسهاوا

 ند هیلب وش یسهتشدا كسرومنا دلا هنب رادتف او تقایل هکنوسلوارلها وا

 "ار هنهکو ک هننواکذولعع ردغنره هکمرویلب وساهدرب نوا قمراتروف

 فاصلا هلالمرپ لاحو همرلمالک زیکناتقرمنب وش هدک هساروبدب ارارصا

 هکنوح لو اغرافندشیاوب ںوکزاو ندراکف اكدت ا تششمابودیا

 رار هلیسهکلمت كعاناج یادفهرالاوس یکجهدادارا كن هلاظلوا

 كب راحر و رویلک مزالكمر وباوح اعد سشهصساضتقا هدعاق نالبتوط

 تاوج ر هدنحما تدم لوا رکا رویئلوا هدعاسم هکنوشود هل

 هدلاح یییدعلو ا e رزم نالوارضاح هدنلحو یکیدلر و

 ناديه هجا یسریاو روئلوا نالع|كخیدلوا قسم همولوا بقعرد

 سا e او ندشاوبمدالوا نیسرواب روتوکهنساړس

 ر هسیکالتعو ۱۳۱ اه هل ااحتحار لاک

 یزکعا نابب یرگحرارق بولک اکب نیراب هروک اکاو هراشتسا هلا
 یدىد مرد ا راطخا

 فالق ندنرزوسوب كلارق یدلرباندفالف كرد الیمکت یرلمالک وب لارق
 سو آیغاس نوای هلکب ردقهحاصهتشب ندقدلوا رأتمالصا

 یک ینب دا وا یه ویدلک هنس هناخ كن هراتخا توع>نداروا قرهلوا

 نوا كمروک ندر اکفاوش یالفیخد هز ول ښخ ان دنغی دن الک تهر وب ص

 هک هراح هن» دهساا یدتا مادف او یسقوحرب نویلشآهزوس نکن

 یا مو تین نالوا شمن یک یس وج هعقول هش رع یا كفالق

 جش ندنیع كنهروم ندتغیدمهوا نکمالصا قمراقیج نداروا

 7 ) هرب )
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 tro هک فالق داکح
 نوک یتا بودناراطجابص فالتتاهنیدلوا لصاحهرثپ

 ندفرطرخآكنب زهلاکم هسبالارق كردیکهارقروض> هنب یرخوط
 هف الف لارقو رابدروتوا هد هطوالوا قرلوا کلا ن ومال دیا

 لاحدوخا و هت رورسم لاحاب یب زمم ر وکی کن وکو عو اے یاب ًباظخ
 فالق یدیدنیس هدراکف او یآر هن عاقب ردکحدا اغلا هب هردکم

 مدنوشود هلبق الی ار طخا زکغیدروب لاذبا نوک ینود مدنفا هسا

 لصاواهداوب وب . ردقوبیلاق>|تیگلکتود ندين رکگیدلس هن طقف
 یاقنا یکرلنا هدنب هلا كشتي همرالاثما نالوا هدانف مع دوخا و مارح
 هنو ک هل را ا لارق هل يسعد مکجەدا مات یس هکعا مان

 دنلبو  یدلشاب هغلعا قره وب قلاعص بورا وق ینساش و بوروا

 كن رزاس تب نالوا لصاحاکس دع ورد هکعشمزسعلاطهن هلا ادص

 تفقر بلاح «داز هد لح هیمردتا اک یی خردلوا شع |هتعولوا

 مکیدتا نان نویافارب وق قالق هلا لاحر رولوا بلڈ نامه بحومو

 هد هسدا یدهردنود ردقن ره ندنراکفا س رازوس مکیدلیا درپاو رایلاد

 نسو تیا فاصناهرکر بولواراد هضح هدنسند» هل اته لاحوش ےب

 بویلدراب ید یعاذ من توه برض نالوا كحهدیا لاصبا هاتف اع

 یکم ندادوس وب ندنغیدلوا قجهلوامواو ار یدبا هدنابح لاح اکب
 مرف منبرکأب یی رادمکح هدضرا یو ر مردبا وزرا هلبا ناج كيب
 تك سرواسهلا كس هتسسدایسهنف كراداوراو ی داره د ندنعب دلوا

 كسرولوا مهم ر دقو نوت هغلقاوا لان زد یشحو رستناسا رب هلل وب
NNNدالوا همودنگ س كر رب و یتناوئع كادهع واکس  

 یاد هدنتم دخ هلتماقا هد هرادر صوصخ هدع ارس نودنا یوم

 قودناروت عهدا نيت یجدز هب راج انسح تباغ هرزوآ قماوب هلتروص
 یدید مهتسیا تعا ادف یتسهرق لتا و و مک زاو ندنراکفا بلط
 یدتا داش هلم روک یتغددلوا ماسقا دک داک هارو ندهباکح هباد

 ¥ نوک ی ج زوقط شتلا # ۱
 قراو اتم ندنززوسو كارق فالقدکرید نودنا ع ورش همالک هباد
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 هک راهنوراهنافلا ۲۹

 گیفار هلالعر لاح ی مدنفا بولوا یدصتم هباوج هلا فساراپظا

 دیز یو قشع مب زکیعر وچ یب ندیش نالوا موز راو
 هلزق هیکموش هکردلومأم  ردیفاسنعاو و كقودناروت هکلب ندا
 تولوا لئان هنیماد فرش هلکعا هیلغ كر رب و باوج هننراوم
 شعاب اکب نوسلوا نوعا ها عحیلوا دذلتم هلرتذل قماش هلتر وصوب

 ارز زکیمر وس یس هکمربدتا تغارف ندقن وش ج هلوا ترهشو ناش

 یخدیماشب هدایندوب هرکصندنوب مهسا نمهدبا ورتب قودناروت
 هدکلبا حوز یر م ناوح هراعب ها هن و زوا كنو لارق مهتساا

 ههللا طقف رد ررقم كمولوا خد كنس ندنفیدلوا هدابز دست
 مدشارغوا قوج كب هرزوا قمراتروق ینس ند هطرو و هک ردمولعم

 هفش قش الصا دباب وب قثرا ندنکیدع | لود دن و حدك هراح هت
 هتشا كسکح:روک نس فیس كنح لاحوش ید نسو کجا

 نالک ه اړو ی كنس نوجا كعبدل رطاح یودتک دکمرب و باوج

 لک یتیاعرو تمرح ميکيدليبهدیا هدنف رط تدمرزآ هژهداز كلم راس

 هرلهدازتلم كفالقبو اح یر ندنرلمادخ لر هد مروبح هکعایتد
 وما مداخزو کیا هنتمدخو یتسلروتک هبهناخرفاسم نالوا صو صع

 یدتا ما یتسل دا

 تداعو رابدروتوک هب هصوصخ "هرادبولا فالق هرزوای رحاكالارق

 ىلع یس هلج هسا راو نی رومأم رابکو لاجر ردة هرزوا یغیدلوا

 سوح مسر بواک هنن روصح كف الف هلرس هرص تاغ رشد مار
 بوقیچ ردنا ارجا ی همزال تارق وتو تافیطاتو اغا یی یدمآ

 رل د ڪڪ

 یروشا هفالقهد هسیا یدربو باوج هل وب ردقنره لارڈ کو لاح
 ندنز هجاوخ |عاوروعشع لا لر هين بناکم ن دنکیدت تی هد هحرد

 هشروضح كنهداز كلمر هرزوا كاع! بلط یی زف بورغاج ینیرب
 اف كن هحاوخ موق رم هل اناس نیکی هداخر قاچ ردنا کد

 ینیدلوا بهاذ یهیلا یموم هلت مج یت الاک نالوا هجونفو یتواکذو
 ) ندراکفا /



 TTY ۳ یقالو < ¥

 رومأم هشاوب ندنکب داک نا یر هکلب ندراکفآ
 هنا كفالق هنرزوا ما یتیدلا ندلارق هجاوخ موق رم یدتا

 حراج رب رب ندنیفرط راد هصوصخ وب بوئلوا هلاکم یلخ رب كردیک

 ندنفید ارجاع تان موق معهجاوخهد هسا شلو ادار ارالبلد قوچكي
 كمروک نذنما و تبن الق كر هلک هند زن كلارق بولاق نداروا
 ندنعشعتدشاضح بویلوا نیم هساسار همش هدو وند دلو ا کک
 ثاحا هد هلاکمیاتنا بودن الام هوالع ید ییوش هللا نام تغب دلوا

 هک مدلاق هدنربح ندنلضفو لع كنا ند زمن داوا شملاط هب هقلتخم
 كعودیار ورک ان ۱ دنعد دلوا یترامه هداز 4 هدنونفو, مولع ةد اک تاسودنک

 هتش اه سار او هسک رب هدضرایور ردتع هم رب و باوج هنن لثاوس ۱

 یدد ردو

 مدلوا نونمندنفطن وش مهحاوخ ًاباوج لارق هنرازوس وب كنهجاوخ
 هجردرپ ورمندنوک مکیدروک یتسودنک کن رولواد اما داکیهااشنا

 یب رایحال هد از کالم ندا تافو هدیولک رگید هکمدتنا تب هتشر دفع

 لارقو یدید یدتاروبحیب هنسمرات روق یتسودنک بوریدنونوا
 ند دنظم نوڪسلو تروق كفالف لر هبعا نعاتو هکل و اییدتا ردقوب

 هد لسعر غو هلسم دراعم نوت هدل اح یزاف دارا تام ره نالوا

 نیبارقهدفرطره قرهلوارذن ندنفرط ودنکو یتص ارجا هیموع ةيعدا
 ماعطا كني اتو نیکاسنالوا دوجوم هدنرهش نیکو یتسهلوا عذ

 یدتا رما ی رلعلوا

 یحهدا دارا كقودناروت هرکص ندقدتاوااشاررذنو راعد هلهحوو

 یروضح هدناوید ندنکج هلک مزال كمر و باوج نوک یسنربا هرللاوس
 هباد یدردنوک لرو نو راضحاو عج كت اود نالوا داتعع

 یدتا تنم ندنعبدلواماشقا هدکد روتک هارو یالک

 + نوک یعشحد
 ییالوط ندناعوفو نالک هتشاب كذالف هکر ید تودنا زاغا دمالک هناد

 یروضحو تحار ردق هحاص ههکلوا اندک دتخود هشالن یهذ
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 هدنسح هه ءاک ندنکیدمرکو خم وا هن ز وک نواوا پولسم

 باوج « اکو ر ون هک وک هشاردو لمع نوجا قسلوا رهطم
 دیاشیخد ًاضعب و رولاق روتاتوا دنا ارا طح هدب ويمر و باوص
 نوک انوکیک كنوب رولوا هجن یلاح كس «دلاوو ردب هسیارونلوا لت

 ید | راط هتالح

 تشهد ندهد دعتم لاڪ کیا لوغشم با تنوروقو تالایخوب هتشسا

 كياود نالوا داعم یروضح هدناودد كرهدیشلا ی رلادص اح مآ

 تقولوا یدتبا مکح هنغیدلوا هصوص# تمالعرب نوع راغالب وط
 بلاج تاجابنم بناجنامه یرهلوا نوخرب یرکجو نوزخ یاد
 ردم ولعم اکس لًأمدب لا عیدنلوب وش نیلاعلا ترا نودبا هج وت هب هلق

 ۳۲ اد زرا كرو باوخ ه هما یسملوا دراو هدلا مش

 مدشود هةوندنس هکلهت مولوا بودیکه لارق هسخو . رواک مزال

 یتسفنق نوجا مب ندنیفش رولک مزال یمکقیا تغارف ندشیاوب وید
 نعدربد هلب وبقالق رد هلا مابهلااکب هبس| مزال كيارايتخا

 قلزساورر و د و , هتسودتک تواوا لئاز تّسهدو یوخ ندو

 4 فسا ینبدلوا شمردنوک كلارق هعدعم لر هروکح یکدلک

 هم رضاح هلب و فالق یدک هلباروبحورورس لاک ېب هن مو

 14 قلا ندنراشتفم ناوبد یل هبسلا هدکنر ی مرق وب وق نکیا

 یدروک یی راک دبا مظعت قباسلاف اکو ینکیدرک هتسس هاد
 ًارومأم ندنفرط كلارق هرزوا كمروتوک هناوید ینالف راشتفم موق رح
 رکسعهرص یکیا بوقلاق ر ار هلرانوب فالف ندنراک دا ناب : ینیر لک داک

 و .هدەناخاود یجر یرلف دلوا لصاو هل هک . ندن ادیمر شل د

 رانوانوبوا راجرلیماجو ردبا يغد هداز ندد ښک
 ههنا اود قح هلب روق سلحم كر هل يک یدنداروا یدر وک رلمدآ

 هدروڪ نم لع یدیا یسراد نیبام كيارس هکرابدلوا لصاو
 نالوا هدنفارطا هناا و دو شعالبوط تاوذ نالوا داتعم یسښاوب
 ند هبناحور قبرطو هدقرطر رلثلو آیند ها نب راب زا لرل ارب رمآ یر

 و )



 1۹ ی فالق اک
 شمرووا هصوصخ لحرب جد یرزریصم او هدفرط رکیدراناتوپ
 ندنولا ددع یکیا هنن رزوا یسرک هدلکشیاذمیاهد هناخ اوبد طسوو

 راصح 1 یکدرک هب هناخ او دوب فالویدبا شلتوق و لوم

 هرکصندک دتا هییظعت مسا مم یاسا لرد. !مایقادصو توصالب یس ەق اک
 راب دلو ا رظتنم هنساک كالا

 ردب ار ونت یلاع زونه ربک ان ندنغیدلوا تقوسعش ع ولط هسباتقو وش
 یتبدحا یساغا مرحیکیا یتسهدرپ كنس هطوا نیبام هدلاح یتیدلوا

 یسهع رک نالوا شئروب هراج ج وسن ندکییا یل هملشیا نوتلا هدنآ
 رانایدرن یلقابارشب هرلتخت روکذم قرهفیچ لارقربارب هلقودناروت
 انسحتیاغ «دنآ یرادروتوا هنب رالگزلنوپو  رایدقیچ هلیسهطاو
 رایدتبا مایفهنناب كودناروت یرکیدو كلارفیرب بوقیچ ه راجیکیا
 یدبالماح یدغاکو لقرب هدنرالا هرزوا قمزاد ییعنورما تکلمرانوب و
 دنب رکوا كرکوب ییرلتوس هلا میت لاک هسیاراضح هدانناوب

 قرهسلا هنب راتفرو هوش كوودناروت هدق الو و رروط هدناوبدقر ها

 لارق هرکص ندفد روتوا قودناروتو لارقهتشا یدبا رروا کروپ

 بفاسصییوب رلیدروتوا جدرلنا بودی تراش|یتبرراهروتوا هرا طح

 هنغازو اهوطخ شنو اك رات رار هلف الف یرب ندیشکقلانرونک ینالع

 هلنروصن قودناروت كفالق مدا نالوا هدنناب كفالق رلیدروتوا
 هرک چ وا قو هقلاق هغادا هدیسیکیا هدعببوب وقوا هالرب یواح ینکیدتسیا
 هداننا يکيدتا اا یمسر هلهجووب فالق . رابدتااشا ییادآمسر

 یرب ندراع> تقولوا یدیاردبا یدونشخ مالعزارا يجد لارف
 تیام بویمر و باوج هرااوس ید ادارا كودناروت بوق اق

 بو وقوا هلبازاو ادناء,ییاشن تمواخو نامرف نالوا نلعم یتسهلو |لتف

 هطورشه قلوالئان هنن زف كنلارقنیح هداز تالمیا ااطخ هقالق

 ید هلو كنسنوم هکلرتوش هحرکا هکیدتشیا یتفیدلوا فوقوم
 نیس رولیهط ا تعارف ندشاوب هنن هوش سا اردنا لصاحرتارپ

 زدقهاروبنب یشیارخربخ فالق هن رزوا یسمد ردقوب عناراکس
 ما لوق هدتقورب ميهیيراع كنود نداروب هرکص ندکدروتک
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 هلےشمروک یدداوا ماشفا هدک دلک هارو ندهاکح هاد یدد

 یدشا ترکیب

 ٭ نوک ی جرب شک #
 خج هيم روطورک ندشداوب كم الو کلم هکر بد تودناژ اغا مالک هد

 ندنکدلک هزرسمالک تب و مرق بوریدنودزوب هنفرط كن رف دف

 هللااشا قجو-جو بو تیادارا یرااوس كفيدلوا شارضاح
 باوج هلبراثآ تانسحوریخ مکیدلبا ارجاو نیبارق مکیدردتا حیذ یکنود
 هشناق كرهداز كلهردعلوا هسبا قودناروت ندنکدند ررب و باوص

 رارصاهدکغا بلطنب بهرانوب است هنلاح هد ویا فسا هنکیدرک
 مدوعم نیه ررویغالرتهغفماش تحار هلع رحییو رزرو هدا

 هداز کالم هراعبیا اهجوتم هفالق بود مرونیفصاکس هدهداروب هتشيا

 كکحهدب | شون هداروب یتا تب رش هدکنسیک ناکدازنالکلوا ندنس

 كردارارصاالاح بویلوا رم ندناراطخا نالوااکسو ردققع
 ادنک هنکاله هلتهح ي هکن < كسروتهدنا دنعت

 یاقالق  یدد ردقوت خدالصا N ر گل _بق> هلو ا بیس

 یتسه هطوانب لرل الک كکیدید كتسوش ناهح ب دوو نارود تفا

 ندمراکف اقب هدب ویلب وس 0 مالکر هو مدنشود

 یدیدزکی دبا یزکلاّوس نامه هکمردیااجر اکس كسهبوج
 باوج هاوس یارب وش رد هلب وب لاح هکمادام ًاباوجیخد قدناروت

 یا ترشاضهبهلتسا ا ا تولد زکیرب و

 اوون كنادلب و كنم هذ اک نالو «دنرزوا ضرا رک لاوس
Oرب یک لوا  

ealهدوجومراضح هلیسعد ردشوک یشزکفب دروس  

 رلیدلبا قیدصتوبد ردشنوک عقاولا
 ررب ویلاص هنانند یی رادالو | هکرد هن هدلاو لوا - لاوتس

 ردبا عاب هنب هرکصندکد ور

 ءرکصندکد وب و یعبنه كهدوجوم رانا هکر دزکد نکیدیدوب - باوج
 نخ رم



 بن چ یالف اک
 قیدصت یتسهفاک كلو e هش هدنکیدید ردح ره
 باوج ددرالب هل وب لاوس یکا کیدتا دارا قودناروت رلدلىا

 یوصبآ شوخ هد هسلا قول یجر اد بولات لح هنعب دلا تاوص

 بوليس نوشت ندنکر ر وب ید ینتجر نالوا ردد ینیشالوب

 رکید هايس یقرطرپ كن راق ارب نوت هکرد هن جاغا لوا - لاّوسویدر ويس
 نوحا كعا لازا یلعع قر رشاش یفالف بولد ردضاس فرط

 اش یروح قرءریدلاق ندنشایراح بععرد بولاص هلو تئطریش

 دنساچس هدنآلواییالوط ندنتبب وکو  یدتیا ضرعراضح ینلاج
 یب رللتعرلنروک هکیدرب و نسحاهدناقر هننس> لاح نالوا یراط

 ۱ یدلک هنسهدار قلوا نون اتداع بودا علاض

 شب بونانود هلرلکعج ردانو العا تاغ یاب كناهبلا یموم هکنوج
 طواب هکیدلبا نظ قلخ نوت هجدیاراددد ضرع هلب وا ندنتلاراجو

 یدشاد یرزوک كسکرهو یدناروهطظ شوک ندنس هرا

 اھ یب ها د توالح ۳ یرپ وش هلا یالو هراګب

 هدر کجور و باوج لاو نالوا داريا هجنروک لاج كنب وب
 راضح نوت ناتلوب یرادفرط هدن لواو ۰ یدلاق لقهبال تسم

 بولو ارات هد هحرد یروشا ید ئالم رل دش ود هشالنو یو

 یدلوص بورارص یکنر
 روش یو ندابئاغ یتسودنک هلبرث ات كنلاجنسح كقودناروت نکل
 هی همالک بوبالب وط نسو دنک هدنفرظ لبلق نآر فالق نالوا
 هرحاص یا هدنمالک فالف یدک قلحرفر هت راباق راضح

 كروب وفع یمشلدلوا وهدمهبندرپ ناب تحاصف نآ نسج
 ملم هلنا هلآ ةلیلج من هدرخآ یساضتقم نیهذمو ند مزب هکنوح
 للخ هدوحو و شهالروک الصا هداسند یرللاج نسح هدنقو زغلدلوا
 ناسحاوتانع هز قرەلوا ندلبق لاک یس هدها شم ن زسەلوا یراط

 نظم درو ک هدنآوش ینالعو یروح نالوا دوعوم یسلرویب هیهلا
 فرخرندلاوسزککیدتاداریا نا هراو بو مداواشوهدم ندملدتا
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 قودنارو هعخید مردبآ ینت سارو داریا رازکت مدمهدنارطاخ رد هلی
 نیم هدیش کندن الاوسو -باوج یدسارارکب لاول روک تم

 یدبد ردنرابع ند زدنوک هلبا دیک یغیدلوا بک مع هکرد هلماکح

 ندربیس هل ندنکیدشا باج نت یرفراضح ید باوجوب
 مالک هحوت دن ههناخنوتلا تفولوا راب داشعفاا الد هلساتسو حده

 هحاکنو ںیوڑخ هنسلاع سو كس هب ولم نس ید حرف هفت سقا تودنا

 تاوح هتل رب جد لاو رل ساک لوا ندن وب هکنوح زر وه

 د درتالد هتس هلج هسا هداز تالم وب را و هکر و باوص

 قاق ص نسلق او نت وک قودناروت هجبد یدرب و باوص باوج
 ۱ اهد مدنفا ربخ A هش رد بونوتروا ی راج نوګا

 رولکمزال یممربو باوج جد هرللا وس عجەزوص یکن را مدلوا
 ییعلعهروص 13 اید اعم یصحالو دعا ال هر و كنس لارف ندنکیدید

 ثسرولنهروص اهد لاوس ر یدعش هکر دقوش طقف متا لوبقالصان

 یسنربا هنر ذعم ناب یتعددلو ۱ رضا كاوا قودناروت  _یدد

 یدتاز ابن یسخلوا هدعاسم هنکلکتا لاوس نوک
 هن واطعوش كنسكر هلك هد وڻ دح یر د ندنرامالکو ب تلوودناروت

 تیناصقن هنتهذ كن هراه؛وش كشدارا كنسو ما هدعاشم

 عتقروف مکیدشا هلیبس مک زستریصب یخد میدارا من ردو

 . قلایبس ندنکدلک شوخ كکود ناف اکس طف ردقلتروقندنیع

 یترب نس یرع ناک ود ییرلناقو كمردلوا شرلفشاع نالک نوعا

 هرادنعو هلاط یک كس هاند هساا لددلاو تاخر و ها ور رک

 یتسیجترب كرار دک كفبدلوا شمتسوک هبهلجج ةلتهمجیکیدرونکرقر
 یتافرف وش لألا محو ید و یدشا تازا اخ هلو وک

 نشل 3 لا میدلوا ثعاب هنیدوجو ورب دنوک کیدتنا رشف

 نوک ۍکنود هکنوسلوا دج مدلواراح ود هضا رحاو للع لباقات

 تببصدوش هل و ندنو هتنستاربهو تارخو تانسحلع مکیدلبا اغا
 كلءوغ هراناوس كکیدتا داریا هکمادام مداوا صالخ ندلاس

 ۱ درد



 چ فالف باک ۲
 قافخسابسک هاقلوا کجوز تاس ندنکیدرب و بیصح بآوح هداز
 هلیسعد مروبحم هکعا لاوس جد ندتفرط راطح کیدا بودی

 یدعسطف کدر یک هلن رب یر گر هینار وصفهدارحا ییماکحا

 یساضتفا بوروط هدندعواب زرلکب یبسکیا فو هدندهع اک هع کر

 رهظم هب هیهلا تازا قر هلوا فدسصه هراسکنارت دوخابو یلتیا افیا
 ماشفاهبک دلک هباروبند هاکح هاد  یهد یلماعیا ههش هدنغجهلوا

 * نوک یجکیا شع #

 هتکو اقشاب قوذناروت هدنسان| تالاکموب هکر د بودیاز اغا همالک هیاد
 فالق E قرهلاط هب هقیع تارکقت كردن ا توکس بوک |

 هکیدب د هلا میظعت سر یاقبا هدنروضح كلارق هدکدروک یلاحوش جد
 دف رد و باوص باوج هرللاو س کیدتنا داربا ر هء رک مدنفا

 هدب ویمهرب و باوجرک مرو زوک هدست لاحسودنک ندمتلداو التان
 ةکمادام یدبا قجملوا رورسم تقولوا مدیلوا شلوا قم ةمولوا

 یتیدکو ردهدکتیا اهظا هلتدش ینبطغ هش رزواروک ذ هلهجووب
 اا یاب هداوعد وب رکا روءدا علرد ندن هسا

 یدید مهکزاو ندقاتعسا مکیدتبا باسنک

 ساوپ س اوا هش رار رب یک یرلکدتشیا ی زوسو تك الف راّص>

 ق ینیئدلوا شارو كردا الا هب هکلهم یتنایح یلناق دوش

 هکر ودب | نظ لصن ییاوا ىلداىلاغ ندنفددباص هوا كجا علاض هیر

 ندمالکو ید ناځ نوتلا  رلیدىد نوسنوط هلبا هلئسمرب قودناروت
 هعلاطم هج وبا یمالک ناقیج ندنا لر و نس مدالوا بولوار حم”

 ۵ دعا ےس اکب هدص وصح ول "مدسفا فالو دند ک دعا

Eندیکی عف العا كب لارق ةسا رز وا یسعد مردبا زا  

e 
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 ۱ راه راهافا ¢
 هکلرجاع كحهدباروهظ ندنیفرط هلباوجو لاوس قج هلوبعوفو
 ییدنکرب ج هلتروصو و یی دلو اطول رخ هلبا نیع هتشر یک یکلوا

 یدید مردنا ناس یمکج هبقی قوس همادعا

 یرلمالک مکیدلی وس لاشم یروح یا اباطخ هقودنار وت فالف هدب

 یدعش هلیبکح كنابکو الع نالوا سلح سضاحوشنس  نکیدتشیا
 قافهسا مک دستا لصاح هدنر زوا كنس هدکه سیار وینیلوب من

 مکجهدیا دارااکس هح کا مر دبا لر هنر نسو مرلشخب کس

 هکر ولکمزال كکلکتیا مسق هدکنس طقف كیا ر ولر و باوج هلاّوس

 دیضار هغلقلوا هحوزاکب هل الاطر یدنک لدسلا رولاق رحاع ندناوج

 ینطورش ردا تقفاوم اک و د قودناروت  یدید كساللوا
 ناود نوت هن رزوا كلوب یدئوط دهاش یراضح بودیا نیع و لوق
 هرز سمو هدلاح یرلفدلوا رظتنم هلاوس یکجهدنا داربا كفالق قلخ

 بیعت هدیالوط ندنغیدلوا راحود هنس هکلهن یکجهدبا بئاف یرق
 رسا

 ناوق او راود هتقشهو تح ا لاوس هگید.د نویلشاب هاوس فالق
 هل قد رغ هد هظطوش ندا راضصساو كل ادن هل | تالاس نس هیموب

 ردنیداكن هدا زهش نالو  زوخف هلبازایتماو ترهشو رورس
 مب كمر و باوسح اک وہ ید هرکصندکد نشود را دقهرب قودناروت

 مردبا دعو یکج هر وربخ نس نیراب یعساوب نکل  ردلاحم نوجا
 مدربوباوج ر هیمهتسلا لهم ندزسن هلبا ادص دنلب فالق هدکد ید

 هن هرکی ولطم وش رار هلکنوب هد هسيا نسلوډ مکاکمرب ولهم هرس هدب
 علام هح ور هلع هکمردیا رطح هدینساروش هده هسلا ردبا هدعاسم,

 ىدىد اک هدنا نات اود رس رایش قوح كب رک ندنوب قجهلوا

 ےہلدالک | لالا یرلمالکو نبی الف ناخ نوار

 كماغا تاب هدد عو هد ردنقت یکدم هرب و باوج هروک
 ینسودنک بودبا ضراع یتراوآ جیگر یغ هل رکو حب رک نوا
 رارکتب منيعمب نکل ردتهیاص هتفاراک هسسدیمراتروق عج ووب

 ) ددح )



 ro چ فالق دراکح «

 دوخا و مکج ہد ارت نوت نوو هرزوا كلو این ندکح هی اد دج

 لزوک یکتاذوش هل.صوصخ ما هکمرپ و هبهداز كلموش
 مردم ابجد ید اکو كج هلس هلکتسارهدهرناهد هب ولناق ىل درب ولعشیفا و

 مرحر ار هل رف كرهرب و تصخرهراضح بو | یتاشا ندنتخل رەد

 هنا كفالف هدوجوم راضح .میکر دیک ن دناود لار یدرک هنس راد

 ندنرلک دشا تننپتو كىر یال ط ندناضف لاکو ندنتواکذولععبولک

 یسضعب و نیل هنااعشا تعرسدو اک د ندح یسضعب ندرلنو

 ینخج هيم هنو هسکرب هقشبندن و رولس «دب ارادا هلیلاکو اع هدایندیخد

 یرلکدت ااتئوحدم هعشب هعشب یقالقیراررب رهو ید ارارلب وس هنا

 ندرلباوح کدر و رەد .ارکشت هلتروصررب هس ررر رهكران وب هلتهج

 نالوا شمروتک یو دنک نیلحاص هدان "اب یدکح تجزلیخ

 رکیدرلبدروتوک ہنصوصخح راد نولانالق قباسلا ناک شتفمرفن یا

 بوقاربقر هبلوایاخ ندرکفت ینکحهرب و باوج هلتروصن كرة دراضح
 یک یکدروک یتهدلواماشفا هدکد روت هبارون ییهاکحهباد رابدتیک

 یدتا توکس

 هک نوک یمجواشع #
 یصاخقودناروت هک ریدبو دنا ی |یکنهباد

 یوا لار سر اد ر ارس هلا هن راج سار ییا نالوا یر هدا

 یتهذو یدنآ هن رزوا دربی ودنک بوقا رپ ندنرزوآیب راج.دنآ
 هکدر وباربطضا هد هج ردرب هننورد e هلک نزا شدوشت

 كنر یرمرققرهلوا نادشنآلاثم یرلقان و . نااع ندنسایسیدش
 یرکعج ن زدنشأب رلغا بو کو درلشا ی ۳ ندنروجم رو کر وراغب

 رلغ اد ینکر روب كرلنروک راولی رلجاصر 1 بوراب وف یر اس تان زتو

 هدکمر و یسنندفر طريدرا هعدن 9 یتندلوا

 یلسناکبو رک | باعتا هدومب یرکو دنک هرلهروب رح هلس اب لاک هدر هسدا

 یعدنک بویلغا | هست لاحبویم هلکد یش ن رکی 1 زاو ندکمرب و

 هدنس ههجاوم سا كج هدا عاج نوک یکی را نی ثعا لاسمیب



 ک راهنوراهتافلا #* ۱

 تاوح هلاوسوش ارز ردانوکه نابع تب و مجدلوا راجود
 هرورغم وش نکیقایراضح نیراب . ردراکشا ینادلوا مرجع ندکمریو

 رخ

 ۱ حد هدندنع رام جوک كاو بویفکب عرب ج هداند هک همش نیکو

 هلجزا  ییرازع د زرو روک یلاح یمیدلوتوط یدعش نکیا ندنعون
 زرویلزوک هلزوک ترد نس هدافتسا لمعهح س هفاک كاعلخ ناود

 هد هرص یکی درنسوک رعع نارب ندکمر و باوج هلاوس یصجچوا تح
 ترسم هدنآ یکیدر و اوج ویدرارصیرارکب نولاط هتشهدیس هلج

 هن ن راب هدلاح مکیدروک هلمزوک یرلنوب نب  رلیدارغوا هب هباسغب
 ۱۱ الو عرس یراکحها تانكا رانا واوا هنوادم

 هد هسلارر دنوس ردعن یرانا جلعل اق بوک مو ی
 یدید ردکحهد قلا دعوعو موه ردعلوا

 یرکفجهلوا راحود دن وڪڪ وش مدنفا هفودناروآ یر كن هعدن تفولوا

 هدب ونشود ندنسادتنا ییارطضاو مازکفجه ارغوا هرکصییالوطندنوو "

 هرس ها هره ىدا ينمک مزال زکعا تکرح هر وک اکا

 ةکلامو ردیملک هد هجرد كج هيم هلب رب و باوج لاوس نال ر وص
 قودناروت هدکد د ردیهکد نکم نکتیقفومهلرکت اردو تناط رکغددنل وب

 قع یناو ردیدنک هدارهش یکهدلاوس ینیدروص اکب كن وپ توا
 ندگیدلب ینیدلوا هن كنعساو نیفیدالوپ یسهن كمك طقف -.مرولب
 رد هلل وب هکمادام هروب مهب راج هلیسعد ردناکمالاےدع كمر و باوج

 كعا تاب هدزکب زوس هلتمج رککیدشا دعو یکم رب ورخ نما ن راب

 مدنوشود توا قودناروتیدبد رد زکیشیمشود هتبلا جد ینکج هلک مزال
 هدراضح همحاومهد هسا مد الک اید یم یدلوا دیماان ندکمر و تاوحو

 نیزسسکمرو یمودنک هبهدارهشو نی زسکمزنسوک یی اج و مرش
 هدعاسم لاصحاردق هن را نوعا كع | انفا یمدوحوهلردکو ما وش

 بویلشا همالک هبراج رکید یدیدملکد هردتقم هکمرب و باوح ارز مدتا
 ردان هدضرایور كمدآ شخ | قاقعتسا بسک هعنلوط یرکیلا مدنتتفا

 رومشمو ىلع نالوا مانا لسه كنهدارهشوش نکل مرولب یفیدلوا

 ( قفا ر



 دوز < فال ةباكح #
 ك ات 14 اح قاشعسا برم هلدسح قالخا 9 نالو قا

 ملست ید زس غد داوا شعارف قح هلمج و ره هدبلط یزسو شاوا
 هجرکا  ردیلقح هدارمش ون عقاولایف قودناروت هدکدید نکسردیا
 و هدکنا هساراو هداز كلمر مج هقاب هللا هدعاسم رظا هدایند

 هنب ولطم لوا ندا قیضن هللا هلئسا ینا تح مرولب یفیدلوا
 ہدلاح مکید رو یآ هک وح ید ردنا اضتفا مکلکعا هدعاسم»

 تقولواو یدلک بلق تقرمکیدمروک ین رثا الصاهدمدنکردق هئاوب
 همدوح و هتشبندنوب و مدلک هتسهدار كمامهتس | ناوجهع رلاوس

 یدلک قلبزرق هع رکبو هشعر هع زرکس قردلوا یراط فعض

 یسسرپ و باوج هرلاّوسهدکنا یبکیکیدت هبلغهلاحوب متوختوربکهد هسیا
 "لراض>و یدنیا كب رګ یبض نوت نوت هن رزوا كن وب د
 قترا هلتمح یکیدتسا هنارایرمشحرب انعم نوعا منبیسلشعا یمیلا یوم

 یدلوا دتشم نوتب نوتب مضع
 كلا نالوا یراط رارکت هتسودنک نویلب وس یرلمالک وب قودناروت

 لاو یییرلحاصو هسیلاو هکعا هلاسا اهدناق رب نشان زوک ندننادش

 یاب مب یماک د بیس 'رکهذاح رس ها یراق ادودو نور وییرلعاس و,

 یوم یراعدن یدلشژاب هغقرب بولوپ بود ند اغوا هتک الفوب

 ب وا رک راک یرلیعسهد هد ارادا ترغو یس هءنمر دعنره نالا

 لوه لاح ورن وپ هتشبا رایدم هديا نکس ییئدحو صرح تدش
 ئان ند هباغ ینبدلوا رهظء فالق هدفرط هتوا نکیا لوغشم هللا

 بوروف اب وق یتفحملوا لئان هنما مع ینوک یسادرف قرهلوا لابلاهف رع
 یک یکدروک یی غادلوا ماشقا هدکدلک هارو ند هاکحهناد یدهارروتوا

 یدتیا توکس
 4 نوک یجندرد شع #۷

 هدناوندبواک ہنس هربادندناوید کالم هکرید تودنازاغا همالک هاد

 رامدآ هفمرغاج یفالفهرزو قعشونوق ههعوصخم هلثح ندناعوقو نّع
 لاح جاهتنا لاک الاما ھن مما تللارف جد فالق . یدردنوک,



 رها

 0 ر نرش 4 لان قدصو

 هکمردبا دیماو لد راتوف ی ندارطضاو باذع لای ۷ مدالوا

 ماقهاکس هدنوشطعف ردکح دیمهر و باوج هنلاوس مزد هزلااشنا

 نکیعا فسأتالصا نوعا كنوب مدنف ا فالق 1 لد وق هنس هکلهن
 یمعاو یمبدلوا مک بو من هدارهس ا لاوس یم

 ردکح هیههرب و تاوج نوحا كنوب ردق وب نالس هدنیکب الص ا

 تاردولفع كال قر هلو نیما ندنمالک كفالق هنن رزوا كلوب لار

 بس هخدراتوف نده نالوا هدنشابوا یتواکذ تدحو

 یکاطخر عااد یسروص ی ۳۳ ١ یعیدلوا

 ب ویلوا یکحهد حه هلیبس ینلرساورپ كفالق هددسیا شعر وک
 روو یغیدنلوب لاد هن دلو ا هدلاک كساردو لمع هح هعش هدوب

 هلیماغ واو اكعد كمكح لس لوس ر هنکو ۱ كن هناهم و زدع یکحهتسوک

 یدتا اعاوناس نکو دبا قد رط لزوکرب نو اقلوا لصاوه واطم

 تح هرکصندکد شروک بوشونوف تدمر هلفالق هلهجو وب ناخنوتلا

 ا ا ورارق کک هواکش ندنکیدشا لاقتنا هن رزوا راکتش
 اما شنا ندا اصتفا نوما راکش هرزوا یداتعم كن رلارف ن ںیح

 بوک هسبلاو راطو فیفخ لارق ندنکیدلر و را هنراضحاو هیهت

 ید هفالقو قر هیلغب هلا عضو ههر وط سلطارب د یتلاص
 هرکصندکد تا ماعط رادعمر یدلرب دک یسدسلا وآ تاقرب

 یرز وا رولب روتوک هلبا طباضرفن ییرکی ناوتحو  رایدلوا راوس
 شلزا قرح یر كنا كالا رو لا فرحلوس هدسنقر 9 قیحا

 كناوتسحو شعلوایسر یتروص ناوبح جاقرب هلبارله-قاق ندشکو
 لارقندسع» ترارح یو ره تولو ید ینادناموقودرا یکنا «دنرلناب

 یر



 trt < فالف باک
 لومم ندنشید لیفو ی ر هلبانوشلا یتدارک نالوا قج هنل»

 روکذ مو راقلاق هلبا مدارشبتلا یرب ره لراس رکو ور اوس هرایسرک
 هليا را هحول شک یسکیارکیدو هدنکوا هلبا یحاق یسکیآ درامد

 هلیارفرح لو هدنزارزوآ لر هحول شکو راشوق هرص یدرا كل

 او شازاب یتیدلوا میکو یر اد ناوپ هدیسسرک لوا
 مادخ زواج یکس جوا هد دفرادارالراب لب رابلتراب هحول هلا

 رار دیک قرهلواراصتیپ
 هد. ودیک هناروا هوا هدا یرلقدلوا لصاو هنلګ راکش هلهجووب

 هلب ادب هراکش رلرشابیبوا نالوا هدکمک هلبا نیهاشو ناغوط هدنرملا
 ررح لاوئمرب هدقدلوا ماشعا ا هرزوا تولع اوب ردق هماشفا

 ناولا هدا ا اودر و رابدلوا لخاد هار توئلوا تدوع هش

 شلروق رلهرغفسن كوك لوک هن راتلارلقاریب ددعتم لوم ندسفناج

 یلارقاربکو فالق شعنرغوط هعونتم تاموطو شغب لز وک تیاغو
 ندماعطلکاو . راددروتوا ههرفس روک ذم هعشب هعشب یرپ ره بقاعتم
 قرهشاوا ماصط لوا هرکصندک دلصا ییارش عرب لی ر لوا
 صوصح ههزمئو اشاعوربس صعد بولا یال ناغنوتلا ماعطلا دعب

 ابفاعتمو یدروتو هر هنا سا ید كوس رب "یضمو نیز تاغنالوا

 ندقدروئوا هنرزوا تخ نی رب فالق هلنالا ةرلب دلک ه اروا ید اریک

 راسو لک ا ر هرزوا تاش رشت یم رس
 رلیدروتوا .

 ی ی هدنناوخریار هل رامروتوا هن رالګرلتوپ

 یقسومنیح هفالق قلهرا قلهرا لر هلک هعک لا رق هدناق دلشاب همر اح

 یاضتةمرب ید قالق لاّوسرایش صعب ندنرااکو تراهم كن رلسانش
 قیسوم A ھ هلن ند یار هدراد رج رن وب تادآ

 لی قانغج اا یدیارد !عدتنو میجرت هنب ولسان
 هلیسس هطساو مئزر نانو هدنسهتروا كنهناساوید هرکصادقدلوا

 آوا غ هيبتورددب, مک ااو ن



 ¥ راهنو رابنآ فا 7
 هد زبوفیح صافر ددعیتلا قرملوا نیلعن هدنرافاباو یک قالیچ یز
 یرلقدقیچ هن هرکص ندک دنا قلزابناج قرهاش وا نوب وا یل هکلوت
 ینیدفیج هلی هطماولبنزروکذ م جد لیف هلیرلمرک هننورد كليف یک

 یب ولطمو فب رعت كلارقبولک یقاطینوب والوقرهدعب . یدربک هلحم
 هسیاتفو . رلیدتیک كرومش یتووا یخدرلنو بوباش وا هلهجو
 هرزوا كل ا تحاسا فالقو ناخنونلا ندشنبدلوا نص كن ەك

 راد لغاط نداروا ی دراض حر کید بودیکه ن را هصوصخح راد

 یدتا توکس هجنروک ینغیداوا ماشا هدکد لک هلګ وب ند هاکح هباد

 ( نوک ی شش #
 نوسلا یراغا مرح قالف هداز كالم هکربد تودازاغا همالک اد

 ضا هر کو رګ ا ندهطوا فالورا,دروتوک هنسهراد هلا رلنادععس

 شلوا قرع هما تارهوح شفک هسلا فاکم تاغ ندنسلطا

 ندقودنارونو یسهبحاص لاج نسح شلکود هن رزوموا یرلچاصو
 فالف یدروک ینغیدرونوا رقرب لزوک یجنرب كنابد نوتبادعام
 اندحرب هلبوب یسیرابهصک هد هطوا نجات هلیصوصخو هدنسهزاد
 دطوا قودناروت هجرکآ یدلوارصم ندنغیدلوب یرقاتمه ییزخدو
 بئاغقلقع هکیدلاقزا هدنا یکدروکی وب یدیاهسلوا شمامروک

 قشاعهتناطلس رالزوکرب یک ودناروت طقف یدبا قوی ههش هدنکجهدا
 روش هنسودنک ندنکجهبمهذنا نیعبصن هنن زر کید هد هسک نالوا

 . ند-حم ینیدروئوا هذنآ ییدروک قالق هروبمتخد یدمرونک
 هدرکهطوا هداز كلم هلبا هتاف تارقوت هفالق قر هقارب نب راج تولاق

 ماههش هنکفجهلاط هتبح هبت رم یروشا ندزککیدروک یخدزبهلب وب
 ۱ رب کت تاناو روک ناناوب هد ارسوب هک نکیسب نهی سس طوق

 ۱ کرد هنبتص وب تک هد هجر در یسعا تاصاوم هل ون

 نوسلیهدبا تراشح هسکرب هنسارجا كشبار هلب وب نزسکعا ادق
 هرطاحم هلی ندنتیمها هکمدلک هکعاراطخا یار هلب وا هرس نک
 مد صمو ما مو ر فرو: الصا هم رطاخ نیزه كتدکلهمو

 ( تفلخ)



 ۳1۹ 4 فالق هناکح
 مدلوالئان هر كما مفرومفد یجناوم فاك ندا تفلاخع
 هل توق هحفا یرلهداخ نالوا صیصخ هزکتناک تمدخ هک هلب وش

 قنرا هرکصندعشو  مدلوقوص هزکلود راد تیاسهت قرەنازق

 ,یدااقیشیاكتیا راظخاو ناسیبیببس ثکیدلک هزس بولو ا تلجوکرب
 ۱ یدید

 كنتاراطخا كرةنالک بودا تراج هشبا یل هکلمتر هل وب فالق
 یسمروتو از قر هنالکا ییعادلوا انتعاوتفد ناناش تویلوایشر وب

 كلام نتا هجورب هروب نمّتخد قرءروتوا ندر یسکیاو بودیااجو
 ناشو هدتسهرادارب زكناخ نوتلا زکه راجوب مدنفا یدلشاب هنداربا

 هب رکسعوف مردپلوا هنن چاقرب ندنوبمدبا یرقكناخرپ ندزارادکح
 هناخنوتلا كر هنهکوک هن راتلاسب و تعا كن رکاسعو هس رح تاوداو

 تام شدا و كردا عاشسما ندهند أت نوکویو یتیدلوا« هرو

 قوسودراهنب رزواكمردپ ندنکیدلبا بلج یتتدحو بضغكناخنوتل
 ندسنغیدلوا نوداتس هرلناهسلا یسدوحوم وف كمودب یدتا

 نادیم هلباهلا لجال یب ودرا نالک هرزوا كجا ادناموف تاذلا هنسودرا

 تیاغو لور رب بوشاوش راقودر" یکیا هدنرانکر هنرب قر ھیچ ههزرابع

 قرهلوا بواغم مردب و بلاغ یتادنامود نيج ندنرلکدتا هب راح زی رنوخ
 ی تایح هماحلرت هد برام نادیم هدلاح یییدلوا ییراب

 مجوج قاوچ مب هنا مما ناتلو هدننایکی اد الک! ییکح هلو اكنسو دنک

 تمد الو اون لایخرد الص اهد یرالو یا هسا نردقلوا راتف رک 4 راسا دف

 هنب رب ییلیصو ن دنکیدتبا تیصو وید کیا هوصوش نس هلج
 رلیدنهرهنلوابوروتوک ی مش ادنرق زقرب وكاکرایکیاویب هرزواكمروتک
 لر هکید هام یزم رازوکو قلوا فالتو قرغ هدرن نورد هسیازپ
 ودا نسا کا تروا و ما هما سه ات درک اش
 ردکءلاح وش مزو ید روکا یی تواک هن راک لرد ینادناموق

 هدقلواقرغ:درهنوش هرانانل و تبع هد وج وم بودن اك ر تح قرع ام

 ا قوحكشب ارد اح مکر ه ی راد الو اك وام را نالوا

CN 



 هک راهنو رانا فلا ۲ ی
 ارج كرهن یدتاتعاشاو نالعا قرهرغابینکج«دیا تافاکمو
 یر رادنسح نالوا هدعرتلاح توااط هرې روات اهد هسا عل سسسر دقت ره

 هکنوح یدعهدىا تایح هدافتسا یسههشد ندنب ًاهارلیدلب وط ندوص

 هدسح و لّاز تایحرثا ندمراشادنرف رکید تقو یراقدرافبج یزب
  هلاحوش م بودیا عطق یب دیما ندنر رکد ندنخ دلوا رهاظ رادقمرب

 نسهجرد نوعا مکلک اباستکا افشو ور هلیشالو ملت روق ندک انلوه

 اهد تاهت كرهدیاتذت ءربادت انوک انوکر لیکح ندنکیدتا ماخما
 لا یوم عقل لات سا بوتلو ا ناق ههلواردقم ىجا
 عوقو نوجا قم ارق فرشو ترهش اهدناقرب «دندزن كناخ نادناموق
 هه روضحكااخ ن یدتا عدمت هن اځ نوتا یب لر هدبا نا لاح

 ناسحا نب هقودناروت یس هع رک هزکص ندکد روک ینب و ندق دقیح
 .راحود هتراسا دو هدنههتتساا لود هل ا زونه اه د تفولوان یدلبا

 لاسرپ شل ات هدتفص كل هب راج خب دالوب هلس رفتو كرد ی دلوا
 هتمدخ هل نه اوخو تمافتسا لاک كرد سح یتماصل و هدنکزحو
 ,نس>ح هدب ودا دونشخ اهلا روصت ندهدنک قودناروت تودنا ماود

 ,ندمدنک تاسهت ردا راکفا قرص راد دم >هدنا بلحج نی رطف

 ندن اکداز ۳ مدتنآ بل یس هینورد تد ومو تی هدمتح و نوک

 اهلا یوم قرلوا تراسا مادراسفرک یساضقا یزاسات علاط

 نسحكودناروتهدو ا هكىدر اواهد هراجرکد نانل وب هدنتم دخ كو و دن اروت

 یب مدنفا هللا قطع هل رکید یالک كرد ید | شعازف یت رظف

 نوت نوت هرازوس مکیدتنا نایب هزمس دصفمو مارح ندا قوس هباروب
 . نشاطداو هدش نوا باج یرکتنعاو داتععا اک هدهسلاراغم

 ناب هزس لصا ارز یدلک مزال كم ر دلم هرس یمبدلوا هتک ول

 داكا ةد سا ندا كل دیر نسر واب یک ودنا هن هد اع مکجمدیا

 ادنبا هلتمچ یښجهلوا بجوم یزکماعرپ و تها هشبا ندنفج هیم هنلوا
 ییالوطندفودناروتهدم هدا یس هع رکن اخربهدن و ۱ مدربدلم یعدنک

 هلی سعد رکسمردا داعا اع هب هدام کج هدیا نایب هرس

 ( فالق )



 cir 4 قالق ةناکج
 ندم هقوشعم رکا لودشمینب هدانزندنوب مردن ا اجر هرس ما قالو

 راح یدد نيلي وس ب ر > رک سوا كج هیلب وسهنره یالوط :

 کا کرک, یع!مادعا یزمس قودناروت هیش>وو هاخوا مدنها هروب م

 هرج لاحر یالف ندرتا ردکر یخ وش هدنا یک د یدنا مجعت

 نده اکح هباد یدلاق بون ازوا هدنر زوا لد س یتیدنلوب هکی دریک

 د لیل مالظ یکی کی دتا الت اردک یتنورد كفالقهدکد لک هاروب

 ۱ یدنا توکس لیبر وک نخی دلپاق یو

 ۷ نوک یا شب #
 یااحو كفالق هروب نم هب راج هک رد بودنا عورش هب هیاکح لیکن هباد

 نطو میت | بعت جت خب دل اقر هدب ولا یئداوح مروف وش هدکدروک

 بویلپوط هنشاب یلعع فالف . .یدندرد "رکس شهان | فقیه هکمر دنا

 لمح لصد یا اکو یرولی اب یاد ابق هلبوب قودناروتابجع
 هنسلوا یدصتم « هنارادغ لعفر هل وب توا هر وب نم ندنکیدد ردنا

 هدنکیدلک هتسهراد نوق,> ندن اود ح ایصوپ املا یوم برس

 یضعو نیک بولوا هدل اح اف ر ابهد ندنلاح موا یشانت دنت ول ۱

 یدنشود قوج كي یلاوس رکغیدلوا شمروص هدااح یییدلوا دیار

 لواو یدلوا دیما ان قثرا بواب هلی ال کج هيم هرب و باوجو
 نحف تد كالا یوم ندرب کله راچ مدبعفرو ندا

 نوا زس هدننوردو تربغو یس قوج كب هرزوا كیا نیکسن
 فرص هلن هباسا انوکانوک هدنلوپ قلوا لصاح یرتا تبحترب ینزج
 رامالک نیکر > و د ییلدن الاوف هثمیلع روکذ هد هس ادا تردعم

 لا کرد هکلام هبلق ر هل وا اهیلا یعوم ید خیر دکن هدیز
 اعاد هقشب ندنکیدمهدبا لصاح تب رثا رب هدنبلق كنا هسی رب ولیکوس

 رسضاحهد اروب هکیدتا دار اید یبالکوش یتحر روک هب مش *هلماعم

 ندنکی دنا كي رحم یی م: هداز اهد ندنرلریاش هد مش وش ناثلوپ

 ینا ندنفج هيم هوا نکم ی قماب روف ندوب هلتر وص رکد هکماد ام

 لصن یبلف كالا یوم هتسدا ردفوب مهراح رب هوش ندکیردلوا



(tgا اڳ راهو راما فلا و  
 ند ه> ودعم تب وش قودناروو یلعالکا ندنوب فو د)وا بلک:

 كتمسا دی الا لاو یتمادنو تعاخو قحلوا دفاع نوعا كمروک

 یتفج هلوا بیس كنودنک هن سا زاب هرلخم رات هکلببوتلوا دان هلتنعل

 ردنا قیدصت یمرزوسمنب جده راجرک,د مهقیفرو مدت ضرعا
 ورک ندنداریاهلداوید یدبا عاتفا ییهرو ص هد دف رطر تولوازبارپ هل

 تنا آیموم هکنوح . یدعا لصاح هیلنافرب هحهرذ ع رامالک
 ۱9 ینسو e ا هنب رزوا یاو

 ر ها نح ۵: راج یدر و و هو تا مت هج ا
 تانش هکیدتنارثأت هج ردزب هقالو یرلم لک یکتا لاو عا تشهد

 هتسراو ندنیناسنا لح هاو هکیدید قرهرهاح هللا توص دنلب ندنرشات

 هکاکس نوساوا رلقزاب قودناروت هدازا نوتب نوتب:ندتج مو تقفش را
 يک هکعا ن ولت یفع نماد هلاق كن هداز شاط رو هراهبآ

 بیم اکبس 2# نکیا قوب قیانجرب كفالق نس شل رضا

 عح تالف و ییراب راد جب هنلوا | داب لا هد 7 7 ا >ا

 ین E جدروف مدروق هاو لفاشس ار طو كل اهم هت

 نقرهلاط ه هیلب بادرکءاکو لان هچ واطهولما-اک شم اج یی هب ین
 رولوا لئاق هایح رکنا بولو ادیماان ندلامآ ره

 ساو ات م دف i| هرو زەن راح هلداعم هز ال اعم یدتاد اب !كفالف

 ندرلن هدهسیا روید اغواهرالب ردفنرهیزس یرلترضحدوج ولا
 زکفیدنلو یدشهتشیا  رویداراب ؛دیتسس هعب رس ناسا زکام تروق
 یدلیف بس ینبیدت ا ماهل هاف قحبانح ینمراتروقیزرسندک انلوهلاح

 صالخ هکلب مدلک هراطخ |یتناوب زکلا دک ولام دلک هزکناب زس ید ن

 ندرامداخهک هلب وش مدلرضاحښد یراهطساو نالکمزال نوح ازکلوا

 بوئارق هتوق هجف ا یسلبخر ندنارفن نانا وب یظذاح یارسو یب رایضعب
 ) رکطروف )



 te 6 فالق اک ها

 هرکصن دق دتر وق زس نکل مدلوا نیم | ندنراکج هد: اداشک نعد رطزکلت رو
 هرهاط یجد میدلوا نو ندغج هل یتارا یه كنشیاوب

 ندمولوا ةیلب زس مجهلواراتفرک هتازاج ةع نی هرخ الاب ندنفج هج
 نوجا قلتروق ندازح مکجهروک هرکص هدهو ندنراسا دیقهدن
 ندگیدرب و رارق هکنک بوشو واص ندن ارسوش راز هلکرس یجدن.

 یز ومدلرضاح هدنلخنرب لرهش یرلناوی>ندیآ باجی ا نوچتا رع وکر
 سالر هللا هفاسم عطقو مل .دیک ن اسمه هسیانکم ٠ رارد هدکم هلکی»

 هل وب هلتهج یمیدنلوب ندنابرقام:یناخ سالربازیز مل هلو ا لخاد هنتالو:
 یک دروک یتفددلواصالخ ندنتراسادیق كناخ ن وتلا كن رب ندنسایرقل

 هدر هجرد هن ید هزس نو ارکفددراتروق نب و ىج هلو ارور مسمر دن هدنآ)
 دان كا هداروا هد رکنا اسف هنارو  ردمولعع ییا ےک
 ندتراسا دیقنب هلصوصخ 'رغجهباشد هدنتلارداحرب لب | لاگ داس

 یکی کک دتسیا ی دز مس ہدتحاڑسا یب رانوکی اب كم رع ند نج هلو | شانت روق
 باغ تقو ناه رکج روک هدقوذ ماع قرملا یسهع رکن اخر لزوکت باعت

 دریز سک ص رق مهشلعازوا نداروش کد سش عولط م هع ۳

 بور وباوخ یاد یدند نوسسروک هدرلفازوا بوسیهروک هدنیکب

 رککیدتا راتخا هرزوا قمراتروف ندن انلوهلاح میدتلو یب مدنفا:

 توراتروق ندنراسادیع یزس مردن ارکسشت هحرلکس هناثشه

 هتتسوم ناسحا تسد كناو یکمروتوک هنناخ سال ۲ ند نادا

 هناصح ال فاطلا ع دلوا شمروک ندنراودنکاناذو یکتا ملست

 کد نماد یلیلافبا هلتروصوب یبارکش ؛هلباقم ميدلوا یلجر وج
 لصنن ندنروضح كناخنونلا هک كنوشودزس هدهرکرب هعفاصن|نکل
 هدمح منبتقولوا قساول رسساصتم هشدار هلب وب . مرولهاوا باغ
 قیساضحع زسههش شاک هتناودكناو ردنا ورانو روئشود ران

 هنن زق مرارفوشنب رارب هلکنوب ردیانط شعوجا كعا بصق .

 هبیرادنامم "هدعاقو رواوارهاظ ښ داوا نوحشدانسا تهن اح

 ردهتره قودناروت  ردنحابف لو پهن نواب كما-عا تیاعر

 2 ا



  3 iTراهور انا فلا 4

 لغ ملقب رکا د هسلاراتوط توادعو نیک نوجا مب و ینحوو ران زات

 هکلیاادف اسا یکیدنماو هکع | تعبت هن ماره بوی ا هلماعم

 یدن دراتوط رضاح یب

 (یکیدشا رارصا هداتیل كلوا هدرب كجهدیک هلیدنک فالق هب راج
 هدو لوا سهم رکن اخر مدنفا هلبازاغا همالک قر هیلغا هدکد روک .

 7ر :لینصت یکمولوا هسغل هحراب ىت یپلف چور نانو هب راج

 بلقربهقشبنهد هسدالزوک هلتتسناکبقودناروت دجرکا كسروبهدا

 مولواوش كغبدنوپ هدنجا هکمردب اجربزس ندمنیدنلوب یینهیحاص
 ج دین :هکنوح كنوشود هلیم بولا هرکی رظن اهدرب یس هکلهت

 كلر صب نالوا لصاحندعشع تدشندنااسقلا هنيا هکلهت لوس رب
 ندشدلوا جر ندا روهط ,ریلک نوا كن درج بویلوا

 تودن اتءفْشو جراکب ییالوط ندکاناوه لاح عیدنلوب رباز رار مندلکزین هد

 مهلتروقندنلطدب ؛لرلنوشو ملهدیکب وقرچندم ارسوش نامه لعاب
 یدند

 زدقنره رکی یربزنخدیا بور و باوج 4هروب نم دبراج رارکت فالق
 رارف هرارف ا سس هلب ون هد هتسلا كحهلک دیار من رل هیلب تاکید دوب

 لدتا رورسمو نون«نیب هلکغطلوش ا هدینآو | مهربو
 یاضتقهرب و مدعوط نوعا قماش هلبا لاحت داعس هدایندن نکل
 هنره هدمت> ےن اهیلا یوم مدشود فنعشع بادرک كقودناروت علاط
 هددساردیک هنفرطیسلر دلاق كمدوجو ندلاع ةصرعو ردن ادصقءوس

 یسعد  مهدیا باغ ندنکوا كنب زوک ك ناو نداروپ یو دنک هی
 لهاج یه بوعلاف ندنرب هلتدحو بضغ هداز هروب نع هش: رزوا

 نالوا قجهراوص ییلاتروا هلکنافو كج هیتنارمخأت یک هسلب ر وتو راو

 قیوشیالصا هرارف یتسقترا ها تدعابم نیقاص ندتماقا تدموش

 ا داران ابار هیراجرب ریز ۰. ما بقر
 قلوا ولرد نباشی نر وکهدوو نکع نا بمب نسرک

 كنکلمنیح موس روک وا ینالواهدنسلو كنسناامایدیار او احا

 ) كیرف 6



 ۳:۷ 4 فالق دياکح
 نالوالصاحندنفشع.كناو روید اقلا تراسج اکس قنع كن رق
 بورپ و تیاهن همالک كرهبد روی ریدتنا هارک !اکس هعرزوا منبرا
 یدتیک نوهیح تولالرق هلت دن ندتسهراد كفالف بوئتروا شی راحو

 یدناتوکس هلیسهروک یتغددلوا ماشقا هدک دلک هیاروب ندهناکح هاد

 ٩ نوک یجمدب شقب # ۱
 ۱ هلتروصوب كنروب ص هکر ید نویلشا هه الک هر اد هدند دص هراکلییکت

 یدنک قرهلوا یراط همهرتدرب هن دوجو كفالف هراعب ندنسشک هلتدح
 یسهجردوب تكکل زمستدامص اب ردمالک هن یدتشبا مب وب هنندنک

 هدانز هروب م هکرد هدرک م موب یراکفا كقودنارو نکل  ردیمنکم
 بورمەدب | لمح ندتنشدلوا بلا ةر هسا هرول صو بود ارت

 یر, خد وقح بانج هکر دبب نعت یدتالاقم طب هل وب كر هلک دعا
 ردشعاراب نیشح تاغ ینتعیبط هد ود ارا زسلاثما هدااج نسح یرکم

 بوروک ییدجک ن وس هلا ژرکفتو هظحالم قاط رپ وللثموب كرد

 رکا بواوا حابص تباهن . یدمربک و وا هنب زوڪ الصا
 قوس هسلح الق قباسلااک لاحردو . یدنوط ینأرطا یسادص
 رانوب هلهجو لوا بولسا یدلک یشک قلا نالوا رومآ» هرزوا كیا
 هن ها اود نالوا یرلهاک رذک نکیا ر دیک ب وقیح ندنسمزناد هلبا
 هدلحلوا هنناځ نکیا رک ندنکوا هظفصم رکاسغ نانلوب شل زید
 یسربیک كعا تدناحتو هعفادمهن رطاخو قرهالک | یتغج هنلوا دصق

 یدتیکو للم یار ردیکھ علوا مادعا هت سايس نادم اداع بوسمروتک

 یخنربكناود هدعل یدروک یتغیدعلوا ضرعت ندلحرب حجه هد هسیا

 ارجا هدلګوب ی مما كاس هقوشعم هلاظ هکبدت | نط بورک هتنولاص

 ییادعا یدنک نوش رلمدا یدروک هعفدنا هقارطا قح هسئاوا

 چیه بوسیروا ماودلالع یخدنداروب  ردشفلوا راضحا نوعا
 هر هناح اوید ینئدنلو كسل كر هیمروک یغددناوا ضرعت ندفرطر

 هنتلایراقارب نالوایرلهفوم زونه رابکو لاجر نوت یداوا لصاو



 ۱ ٠ ا راهنوراهاافلا ¥ ۳۹۸

 لاک قوجرب كرەرب ورانعمانوک انوک ندننورود هجنروک ی یرهوب فالق
 .یسهع رکب ولیجایسوبق كنیلخ اد یا رس نکیا هدکمک» یتمولو یر هباص
  رلبدروتوا هن رزوا یرلتخ بوقیج هناوبد لع لارقربارب هلقودناروت
 یدتیامایف هدنززروضحلوالاک هن فالف
 *هلترم قودناروت لر هلک هاب كتالق بوقلاق یرب ندراضح تقولوا

 عج هیلوا تواوا عراف ندنفوعح هدلاح درب و باوج هب هول وه

 ندنفوقح .هلیطرشقماملوا ضرعت هنتایحخد فالفو یدتیا لاوس
 كەى اهللاطخ هيج وت هفودب اروت هرکص هلا یوم یدردلب کج ەك

 یزکیدعو زکه سیا نمرو باوج هنلاوس كنیلناق یلدوبرک | ای
 ۰ یدد زکیس رولیب یزکغیدنلو هروبح هليا نيم ولردهن هدارجا
 هنن رقندنکبداب ی ا ر و باوج هئلاوس كفالف كفودناروت لارف

 یدش لهم ناب ریو نوجا كغو شود یب هموا»م لسا اباطح

 هدطق ردعنرهو هل هساوا سار و تلهم اهد هنر هعشل ندن و و

 زککجدیم هرب و باوجهلاّوسوب هد هيا یل مم كن هلج زکغیدلوا هیک ذو
 دلزککتساو شهاوخ ودنک كس لکد هردنقم هنلح هکمادام ردعورح

 .یابردییردب ندیاوزرآ یتسلوا كجوزرب هلب وب ولوا عیاتههداز تالموب
 قحا قبال هفلوا رادمکح هنیح "یلاها هرکصندنب ار ز هليا اقلا هرورس

 هنلاّوسكتءداز كالعوب اباوج هن ردپ قودناروت یدید کیس نککیا زمس
 «دزکراکفا رس وب نکیسروارب ندن یکج هیمهرب و بورب و باوج
 هتد وی تس وافم نود هحرک ۱ ردلکد یشرب جوکر دق زککیدنوی

 مکجهدیازارحا فرش تبلاغ نوکوب هد هسیا مدلواراچود

 ,قودناروتهدک تبار ارکت ی اوس فالف تقواوا یدبد نوسروصر ارکت یلاّوس
 یدیدرد* الف یبغوا كغاط و هداز از كلمو قرهلوا یدصتء هراوج

 بیاععیراز وکو اردنا لدبت ینر ك دی ز ودهدنا | یدتشاییعما فالق

 باوصباوح كقودناروت ندلاحوشراضحو لارق یلیاب بولوا

 یو ناشب ر یهذ كن هلج بور ارمصیزززکببودبالالدتساییکیدرب و
 یدناتوکس هلیسهروک یبغیدلو !ماشقا هدکد روتک هارو ی هداکح هناد

O) 
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 د نوک ی حرکس شب #۴
 فالق هلب رلتمهو هناعا كراضحو لارق هکر ید بودا زاغا مالک هاد

 .هقو دن ارون هرکصن دکد لک هب بولیتروق ندقلنیغاب یتیدلوآ راجود
 نک هسا رود هدنا نط نکددرب و تاوحوبا هلاّوس امس كلم یا ًاباطخ

 نورسو ترهش ییغوا كشاطروجب هدناوش ارب ز نکس رونیلو هداطح

 ردهدنتلا باجح "درب و ردکمو لای! قرهلوا یسکع  ردلکدزاتم ها
 ندزکب روبحو رورس هدناوش اصقاو اباوح ید قودناروت  یدید
 تذلو .تس ووزمسم لاح تف کچا لاوس هد هسلا یدلاو رار

 یس هلج كنهلاکم قح هلوا راداکو یدش رکیدنا ذذلتم هلتسلاغ
 قوقح رکغیدلوا فرصتم نوجا قودن اروت هکر دقوش بواوا هدوهس
 :هلدتابئاغ ی هدناوشو ._رکدنارارقاو فارغا یکی دلتا باغ
 هدنآر رب هفشب نوحا لری. ظعف مروابب هدنا عانتما ندکمر و لا هدن و

 شعا تب هرس مردب هک هل وش مردبا نالعا هموع خد یمتلدتلوب

 ندرکفب دنل وب كلامه هصو صحت قاعار هجورا| جد زسو ندنعدلوا

 ید د نولو |یعو اعم كن هلج مکیدروک قبلا هجوزت هرس یمدنک
 مناط ر قرهلوارورسعو نونغراضح نوت نانا وب هدناودد هدنیعع كف طا وش

 راب دت انیس یو دن ار وت یس هلجنوراقیح هناع-آ ه.ق ب رادص هلن اراشقلا

 كحهدیانونع بیک ك نوب مدالوا تویلفاحوف یتس هک رک نانه دلارو

 كماارب واعر هلکرارقو یآرویو كد ارجا شیارپ هاهد هدابتد
 ورندووح كدناوخ نە ا تارثآت كغ داوا شعالصاح هدنناهدا

 هدننروص یاد ی واطمهدنقور هو هدکمک:

 قراوا فلاح هتعیبط كلدریو هبضرتلوس رب ەن رد ناتل ونهدةلوا سوم
 ندنتذل یشوغآ هدیفحودیفح هدانندیب تكاهارکتسا نالوا هتمیلع روکد
 هدا ما وای هک هند اه لوس هن نوا ےہ مبوب یا ڭكجەدا موزح

 نالواموزرآ و لم ماقبیدبت نوک بیسهد روک ذتوا بن الا نوک زد

 نکل یدتبا دوصتم لئان ید ینامرهقرب 9 مو نو یدروس هب هجرد

 لوهج نوب نوب یترهشو مسا هکمردبا امر ینوشاکحس

(۲) 
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 لس کو اوو توان لص عسا نفتی رپ نالوا

 رد هاکحر بو بب رغبویلوا یشرب هداعقراخ لاحوش مدنفا اباوج
 تاغ طف یدنرکواندنآ قرهلوب فالف بودیک یرب ندمره راج
 هدن ۍئدتا هدافتسا ند هسسعد ییبدناللوف رولوا تشهد بج وم

 یدد ررد | وفع هدق الو نوح ا مکیدنیا لاعسا انف

 لومأم ندزمس قودناروت یهذاح یاویک ی کبدتشیایرازوس وب فالق
 یجنرولاعلا هداند ءدمدنع.دب ول وب هدراکفا رپ دعاسم هل وئ نالوا

 جرود ماطر ۳ نوحا كا لاصدا همدیما هاح ر وئوا لع دیه

 لاصو یاسم تباه هس رکم كيدلراوب هدنسارا یر هغلاط را رد

 شوشم یب ولالخا یمهذدکویلاح شعا قارضاحرب هفقوص هنتمن
 ملاظیجترب هدایند نس یئاانندهباکح یل هرطاخحمکیدتشیاوشندبا لاخلا
 ع مکیدروک E ا

 هفعناق هن راقابا نمل الجال ب وفع ییالوط ۳ ۳" روتک

 ید د عایهم

 كقودناروت هد  ريض ییدتا دارا یرلفط) زما تفروش فالف هتسلا

 یتفبدلوا نوچ هنیسعآ هنادیم هلب وب سو دنک كندروب نم ندنغید الف
 كناولد هرول زم یدلواروګ هکعا زا فالف هرزوا قمالکا

 یدنک ماشخا ید فالق یدلاق بواواربصم هل احوب كنهروبم
 هنکجهر و هج هن كشیا بوبالکا ینغیدلوا زق یکیدروک هدنسهطوا

 مولوا یس هلو شود یززوک هروب نم راج یدلوا رظثنم
 ۳ ییالوط ندراکف ار هبق هلا مخو شا نكر
 لاو راضح نو“ ی وا ارا و ید اا ندنل اح جد سا

 هو هروب نه نکیاراکب نج اهن كن هروب نم بوقاب هنا عت ناخ
 ناطلس یا یداڈاب هدارا ینالاسم ینآ هجو ر بونود یرغوط

 ۲ یزرس (



 ۳۱ + قالق دباکح
 قم | نمسا ینالقهداز كلمن هکنوح یدلک یامزكعا دک یر

 ندنراسا دیف مدلوب بودیک هرزوا كا تمدخرب بوروک شبا هزسو
 نوجماقمارق هلتروصوبو كلا بصغ ندزکیلا یزکهشاعو قلبترو
 ردگعارارف نداروب هللا هيلا یموم هدوا مدنا یعس همهناذ عفانم
 لوق یضیلکت بودیجبا یملق نالوا قیقرتاذ زسفاصنا وب هک هراحهت

 ییرب جه كمال نالکمزال هرزوا قتوغص ندزس هلیصوصخ ید |
 لتق نوکوب یت> یتخیدلوارداق کیلا هر کوو رک لس بوی غی رد
 قحانو لح الب هزمس یرالاح انف وش ردقتره مدل وس یزککجهدبا

 رت ینیراکفا تناتمو تاب كهیلا یعوم هد هشیا مدال مګو وزع هری
 ماطر مکیدتااقلا هتتهذ تقو عیدلږا ندننأب یدنکو مدمهدبا

 مب و ندنرزوک میدقارب برطضم هدرادج رد هن ندکل اهمو هرطاخم
 سوأم ندمیدمهروک ندنراکفا یهیلا یوم  ردمولعم ندااحوب

 شدار هل و نوار سیر هلو ا هتخاسو مدلکهرکهراد یترهلوادیماانو
 هد ون هرکوا هزس ین كنا هک لاحمدنا نایب هزس یکی درب و یروک
 لکد نوحاقمراتروف ندک ًانلوه ناعرکْدنلوب یزس مکلکم ر ورخ

 ندوقرود مکیدرب و ید یسعربجاق ندن عاما كنسدنکو یدنا

 و هرس . ردندنسعا باغ قیدنک تولوا ناشر هداب ز هد
 لطم فالف ند "کشد دلوا یسد ود مەخ كروک ذ هدیدس كکيدر و

 ردینم هن دصع» مرولب هلواما معلا هلتروصاو اهدن و رکیسردب ا دیعبت

 نوگون ردنوک وب نوکلوا هکنوکرب نالوا العا لا هرس لاصاح |
 ردسمات ثعاب هنعاطقنا كموزرآو لما هفاکو ماجالا میخو اکب هسیا

 مدروک یکی دمریو *دناق كم هعدخ منبو مدالکا یتوکوب هتشیا

 ولس نوعا ےن قنرا مدتشیا ییرارف كعا حوزت هلرکیفشاعو
 ندنتلاكت هسلا ںور و ماتخ هنقطد كرهد یدلاققب رطركجهدا

 تابرض هدنحورح لد بوروا هنس هنس هلتدش لا یرورافیچ ریه رپ
 یدرابیتس هنبس نوجا قار وف ندن ارط ضا كناحارج ندا اوت ندقشع
 یتغب دلواماشخا هل هباروپ ندهاک>هبادیدلاق بوشؤد هپ لاجب و



 4 راو راملآفلا ۳9
ATیدراو  

 +٭ نول یعتزوتطش_
 سالو ندل اتصاغو لاسوش راضحنوت رد تودنا ادن همالکه باد

 قردرشاح هل.سمروک یاحوبقودناروت  یدنود هلاو نزح«دنآ لوا دا
 هداننا یکیدتیک یرغوط هتناب كنهروب رج بوتا یعاشا ند ییدنک
 هراصب لوا ند رشي رلن وب هد هس ارا ,دش وق ځد راه راحرکید نانلوبهدندزن
 یچکیا ندنکیدم هدیااتفا یتقشع تایح هلا برمضیجیرب هرول م شاع

 ندناناجحور,یدولا قشع دوجو هلسمروا اهدزب یر قرهلواهعفد
 قاایرعح ندنلا یدلک هنسهجرد اهن راد مزاغو ادج نوت نوت

 نالوا شاک هعزتلاخهکر دقوش بویمهلوا ما رحلات هسدا راناشوق «رزوا
 قودناروت . یدمهلوا دیفم "یر هعشب ندعلا هنرافاحوف قیدوجو
 كمر وتوک بروسردقهب هج رد وب یّسا مکلعلداع بها قر ها كا

 ج وزت ینالقهدازكلم لدم ازار فشکاکب نوعن  یدیمردنا اضتقا
 اب نوعا كنس كدعد ن وعناکب کج ەدا لاله ییدنک هدلاح مکیدتنا

 یدلب وسرلمالک ماطر رەد م کن كجا عد رد یر ا

 توحارزوک ندەع املسحور رونه كلم ادا هند من رامالکو

 تنجح نب یدت شداوب مهدازتلع منب لر ەر وج یرعوط هقودناروت
 محرت هلاحب م.دنماکنه قلوا هتسراو هدناوش ن دم تعُشمو انج

 ندترابا یکیاهدلاح یکیدت ارت یتابحنب هکنوح كيوب هدنراک | كا

 ںوروک ییاردشلواردقم اکیلاحوب هکماد امر د راسا كمشعدرد نالوا

 ن ردتاغالر هب در دناکمالا عدع یسلاز | ندشب كناحوار ز نالوا رب

 یدتبا حور ملت بوکج هاربر ولو نیناثعاب هسکرهو

 قودناروتویدلو اراتمراضح نوت ندنااجوش رمل وا لمګ تلکلملداع

 نالکود هلتروصو جد فالف یدلشاب هغجاص یرلغاب زوک ندیکی

 نوتلاو یدنل رد کک هلن دش تیاف نوت؛دلوا بلس یدک هناو

 (ناج)



 tor < فالق اک

 ردن هکفزا یداراب هرهن كف هلراتروق ندنسهرا كن رز هغلاط مولواو

 هدنرلاهدنع نوک یرلک دتا اراد لاحت را كننادناخ نوت هلبا ناخ

 ياکلفتاقزوقط ارز لدنارونلو یلتداع.ب اهد دیا هسلوا شع وچ

 هکنوج ) یدید كدبارولک قرهلوا یرق ناخرب هنب هرکصندقدشالوط
 دن زللوا هل دوعوم لحا هدب ویم ردلوا ی دنک هنا یرله ذم ران

 كناح ندنرلک دتا دامتعا ین رکج هلک هاد هلتدايقو یزرب هع سد

 (رداعا ی رادناهعوت ییالک"

 هنس هرم لارو E ندو هس هدانز یکلم لداع ناش نول

 ندتکشتا ما ی های الا هزاجر فلکمو ا
 هنن راضحاو دهن كنالا هزانح بواب ردلاق ندناوددىشەلكاەروب نم

 نیکد هنسارحا لوصا كام مسر ندا اضتا نوکلوا هجشرلذاو

 كنهزانح هل موق یفارشا نا نوتلا ادتاوراددروتوک هرارمسرپ رگیدآ

 هنوباترپ لوم ندنجاغا دوع قر هلیفا زهسحار قر هلجاص رطع
 هنیرزوا تح عونرب نی نمنالوا شاتپب هدنادیمر ًاصوصخم بواینوق
 یرلمرح ڭنەدلى یارشا تولیفارپ الماک هتعهرب هدلک و و یدتلوا لفن

 ما یرب ره كرو یراهسلا مامردق دغابا ندشا هرزوا یرلتداع

 ترد هحخساضتقم یرلبه ذمو راب دلک هنتراب ز كکلملداع نوکر ه هتفهرپ
 ارام صم هرکص ندنافب ینو نادا ملاو ردکر اهظاو مظعت هعفد
 توبات روک ذم ندنکیدتا لواح لع مود قحهنلوا نفد هروک هنناسح

 شک شقنعو نب نم شخلوا یسرت هلی رامسر تاناوی> ماطرب یرزوا
 باترن یالا ندا باجما بوالوو هب هب رعرب شلدن ارس هارا جول

 هلا هنطنط لاک هرکصندقدنلوا مذراناب رق هدا كنه رعو قر هنلوا
 هدهاریاشا نکارودک هب هرمعمو یدشلوا تک رج ا محوتم هب هربعه

 راناش سئو رانا انوک انوک هد بس لوم لاع نالوا یداضت صضصع)



 4 راهنوراهنلا فلا 0

 ااو لر هلدیک هفدم هدنوکحوا یا ندنغددنلوا ارحا

 رابدتانفد قرهسنلوا ارجا نیبآ عاونا كره دیا ناب رق زولکو ارب

 سبلتم هلام سابل قلخو بورغ سعش هدکد لک هلحوب ندهباکح هباد
 3 رحم لوا بواقم هداج هايس كعفا یک شهدلوا
 یدتا تک

 ٭ نوک یجناسکس #
 نفد یسزانج كکلملدام کرد بودبا عورش هبیاکح لیگ یاد
 كلاحوشو رایدقبج ندنلاح مامهرکص ندک دا تدوع سکره بوئلوا
 كنهروک ذم هی تاعوفو ندنفبدلوا بحوم ینیردک كموع یعوقو
  نوععلوارورس لدسممالا یدلوا راحود كن هلسجو یسلدونوا
 هلباتیعجج تارو یدتبا مما یتیعجج حاکن كقودناروت ناخنوتلا

 هنیکپ و كمي رادبخ ندشپاوب ید یتنیدناو كفالق نکیا راوغشم
 یدردنوک صوص# رضس هتدالو سالربهرزوا كليا توعد

 کوکو تاسیت غار تارتا هرکصندق هوا یرلامام تیجج
 عبط هک اردا مسومیدیما ورم فالق یدئلوا ارجادقع هلباتارقوت

 مام لئان ها فافز یارجا هکلوا ندنکیدروتک هشوغا یلاصو
 تحالملاحره كنسهقوشعم نولوا ماکت و رورسم هلیس هناناج لاصوو

 هلن رهص كنب رلاارقنیج یدلوا بایتذل انوکا نوک ندنتوالح زانرهو
 بوقیج هن روضح هعفدتردهدنوکربقوتلا لجال هنب را هجوز راتلو الات
 ندنس اضقا یرهعدق تداعكشا مظعنقرهلوا اسور هننماد

 ندنکیدلبا با جا یسعا تیاعر هنروصوب خد كفالق ندتیدلوا
 ندنسارجا كمسروب كىلا موم ندنندومو تبع لاک فالق كناخنوتلا

 ترشابم هن-ارجاروس هلروصوب هتشبایدتبا نالعا نسلوط قفاعم
 یراغود رهشو نوکود هلبا هد دو هنطنط هلبسهداب ز یارب یر هوا
 یاقلا ههجوزو جوز نایم یدلوب ماتخ نوکو د هرکص ندقدنلوا افا
 ناقاب هلئراح رظنهروک ذ ردق هب هک هفافز هلل نالوا تعابهتبحم

 یتغیدلوا كسعدهنتبح هروکد بوباشوموب تباغیبلق كفودناروت
 ( نشد ۱

 ب



 ۲ 7 ناف دا
 ضرع هدا ز ندقالق هلباتمو نوراصیب هقالق ندن دننیدال سا

 یدلیا تدوم
 كنالفرغسنالوا شاردنوک هشالو سالرپ a ناخنوتلا

 ناخرکتلعو رایدلوا لصاو هنیکب هلبارکتلع یناخ سالرب و یسهدلاووردپ
 شلکردق دنیکی ربارب هژننطلس ناکرا هدننعص عيش ی رارفاسم هیسدا

 حاج ىلع نام هججآاربخ ندندورو كشدلاو فالق هدازكلم یدبا
 تتحكم ندنغیدلتسار هدنسوبف یارس نکیاردیک هلابقتسا لاعجتسالا

 دالوارب هلب و نالوا شارا ندنش دلاو هدنحا ردکو مالآو تشمو

 هچشوواق هنیدالوایخد یتیدلاوو هجروک ینشدلاو دا تعا تقادص
 یفتق كروبلواو نوسنلوا فی رعت هلباناسل هکر دلاحهن لاحو ابع

 هنادبیم ندرورس ترفو یراک دلیا باساکآ ك4ا یوم هکر دکروب

 قالتو هتشبا نوسلغا هدنوسشا لمح هلآطاشن لاح یرلکدروتک

 رایدلبیاب بوشود بواب راص هن زر رب هکیدبا تلصورپ تلصاومو
 یلصاحرابدلوا دنمهصح ندنس هلا كرلنوب یس هلجج كرلنالوب هدارواو

 یهتنالتاوظعتو تارقوت هنااشسالر فالق هدنکبدلک هنب راثابیرالقع
 هنکید روتک بودا قفار ردقه رهش نیکی نس«دلاوو ردپ اف الا

 لوس مرقس هندزنیخد رکتلع ین سالرب و یدنا تدجتورکشنیخد
 هنساد !هدنراقح ندنکیدلتب ینغیدلوا یک كسالاو شاطرو٭ ردق هیعلک
 هلشحم ندنکیدم هدیاافنا هلسیما ییهمزال تمرح ینبدلوا یلجروب

 هن رزواكنوب ندنکیدتا نایب یغیدلوا ر وب هع شت ردقهلاروب
 هليا ناخ نوتلاندرب یس هج كرد. تیئار کش ضرع ییدلاوو فالق
 هد ها اود یحنر ید نا نوتلاو رلبدلو الحاد هارس هرزوا كم روک

 ییرب رب هدنراک درک ههنا اود مهلا یوم ندنشدلوا هدکیلکب یرلنوب

 هرلنوب هبلایمومناخ توسل وع بولب راص لب انا نوا بقاسعتم
 رو کیم دردم هاو ید الو و ید تمرد یو

 مالایکیدرو بوروک ردق هنآوب كشاط رویت هرکص ندقدنروتوا
 وق هرزوا قلا ماقتا ندیمزراق ناطاسو ییخادلوا رثأاتم ند هسیابو



 ٠ ا راهنوراهنلافلا # ۲۹5

 یاب وس ییغج هناللوق هدروغاوب نوتب نوت ینسهب رکسع هدوجوم
 نادلبو كلام هذاك ناناوب یموکح "هزوس> ًاراتعا ندنوک ل واو
 قوس هلح مان ( هتوطاب) هلتعرس كن هس رکاسع هن راقلندناموق
 موا باترت ودرا ۳ مطتعو لکم تاغ هدارواو مارعاو

 یتسکلو قفتم هدشااوب ید یناخ سالرب یدردلم هصوصخح اوان

 :ندنف رط ناخ نوتلا هش رزوا یسداقا نالو عودو ندد مرا

 . ولتوف ًاعبرسیخد یناخ سالرب هيلا یموم ندنفیدنلوا لوبق فانا

 هرآرمسروپ هعشل ههسل ین راررب رههدننعا رحا یی هصوصخحتاعرهدنرلعح

 صیصع رلهداخ ناو رادعمو هظفصسم رکاسع ردق كس یاو وو

 .مارکاو فضا هلتدایط رر نوکره هک دم یرلف دل وب هدنیکب كر هلی دنا

 نوک هلمح و كحهدنا باج ی رلتدونٌشح 2 هلج کكرهدیا ماترمع ولو

 ترک ردقنره ید فالف یدیازلوا یلاخ ندناس شزاون انوک

 قاسم هس هناخ هدنتلصاوم یادتاهنیکب هد هسا لوغشم هللا لاغتشا

 ها رس هصاخ ند دمراء>ندنرطاخ ال صا جد یتوتاخ یبددلوا

 هاد ید وف هیس هرص یز هع دن كف ود اروت ی رح كرهدرونک

 یدتا تاوکتس هل.سمروک یتفیداوا ماشا هدک دلک هار وب ندهاکح

 + نوک یجب 7 ناسک 2
 تلسالاو شاط روت هکرب د نوبلشاب همالک هلل دصقم تیاکح لیک هاد
 یرزوس رکج زوریرلقدلوا رود ندنرلتطلس یافصو تموکح رب رس

 قج هيمو | لمحو شمر وک بوروکر دق هتقو وپ ندم اجا ٽن مابا نالوا

 یس هف اک مات برکو بعاتمو م الآو كلام یراقدلوا شمکج هدنروص
 یرلقجهلوا كلام دن رلتخنو جات ندیکی هلدنواعم ك لارق نيچ بولیدونوا

 قلاراوب ندنفیدلوا هلعاح قودناروتیدشود هن رنورد یجشوسو ديما

 ست كنکلام نيج هرزوا هدلد نرد ندندالو لوح وح وشو تولوا

 ) ندنفرط )



 toy أ 4 فالق اکح ¥
 یدلدا ارجا رب ۲ رهش هقشب هقشب ةدنفرط
 هلسودرا نيج نالوا شقاوا مت یصتارب هدنساننا تاعوقو وب هتشیآ

 ین دلو ایهمو سعاح بوشار هددوصعملت ید یسودرا س الر

 یودرا ندنکیدلر , ورخ هتلارف ن نبح هلیس هطساو ,صوصخع ا

 روچ هرزوا كلا قوس هبوب رام نادیمو كجا هدناموق لعفلاب 0

 رلیدتا تعزع ههاکودرا بونارضاح فالقو شاط
 9 ما تزویش هدنرلتیعمرپ رب هل ارکتیلع یت اخ سالرپ ندارواو
 بوریدتبا تکر ح ی رودرا نالوا لکم یس هيب رحتازبمجترهو ترابع
 ناطاسو لحار امج وتم هن رلتمج یرلتکلم (راشاق )و (نات وق )
 كنب رکسع ریسح وقرب هل وب رب دل وا لخاد هنغارمط تنم زرا

 یطرعت ندا باج ا هلزواجت هننم و کح "زو> كنيمزراق هيلا یوم
 دداا ارداق ه هعق ادمرل لاو ناتا وب هدنرزوادودح ند

 ل لاو را تشهدر تون ا2 رالت هق اج
 هنارفنضغ نویمروتکر وتف هنسودنک الصا هدرب ینج هلاق هدنربسح

 هدنس هقرارلسمم ماطر یحو یدنارضاحهرزوا قلوشراق هنارلدو

 شمالیوط هلتعرس وندا د اکو ب نکا رولکمزال كم | هب راحت ییفادت

 رس لاکو ًابادعسایپ ودرارب ترابع ندیشک كس زوبترد ښیدلوا
 (دنازوف) ودرا یکاوشا ندنک,دنک هن رزوا كنسودرا نیځ هلتعرس

 نزود هن  هب رح طوطخ نامه بویلوشراق یتیربرب هدنراوج عقوم مان

 ترشابم هب رح بوتلوا لیکن راب رح فص ندبا باج ا كر هرو
 شاط روی یرا دناموق یانج عاص كنس ودرا نيج هرزوا قوا

 قرهلوا فالق یرادناموق زکر مو رکتیلع یرادناموق یانج لوصو

 ندامارومشم لایرادناموق كن>اتجع اصكنسودرا یمزراقو رایدلرپا
 قرهلواهدیمزراق تاذلاب یس هد اموق كحانحلوص هدلاح ید دلو ایس رب

 هحانج لوص روک ذم دین رکسع یراوس ندنس هزاتم رک اسع

 وو یدنلوب هدزک مع هرزوا كا هلام هما فالو ینو بو وق

 ینحانج غاص كرابلدیح هد هلج یجب هدقدنلوا ترشابم هب رح هلهج و
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 :et نديك تاذ ندا هدیناموق هد هس ارادا روی هتعح ر

 :هدئسهدن ss كشاطرو هد هسا شعاب راحدییشتر ارکنقرلوا قفوم
 ههغم الیوط یرکسع رازک شناطرویت ندنغیدلوز وب یخد رکسع نانلوب
 :هلسلوا رادربخندناعوقو فالق نکیا هرزوا ما رارفبویعهلوا قفوم
 رک اسعقاو رادقم لب هلاحا هرادناموت ییتفایلرب یتسهدناموف هلرک س رآرب

 :كب رح هدف رظ تقوزاو یدسشد هنب هادعا کتب ردپ قرهلا هب
 رفظ مسن هدهزصوش یدلوزوب یجانج لوص ثكنيمزراف بوشیکد یکتر
 ینزراقو ناش رپ و مرهنم یسودرا ییزرافقرلوا نازو هدنفرط زولنیچ
 :تلح نی دمزهنم زکاسع هلیس ادوس تعا هلع دوخا و كلوا ا هسا

 .قوخ كب هناغلاقوف هد ءوص و هرا عب قرهلواناباتش هکعا عج و
 :فالقو شاسط رو رک هراحهت هد هسا یدتا زارباراتعاصم و رلت هغ
 :نیسنح ندنرکدتا هطاحا ند فرط ره بویمرتسوک هدعاسم الصا

 ,یدلوارهطم هب هيلع نوت نوت قرا یسودرا

 .نو* د اوا كده ا نوت نوت ندرفط زراف ناطا س

 ,NAG ۳ ودنک ندنفیدلوا روح هغل و تاج قب رطرب

 کلر !رهرب و 1 نوشود هنکو | كوم رک ا ر ادم رج

 رکید هلنارارف رگ .قر هجا لو رب بوروآ كن رکاسع ندنسهنروا نعسد

 .قرارف راع وش هد هسا یدنلوب هدنراکفا كعا احلا راد ینحا

 ا ا لوتف هتبسقت الصا یا تتم راک ر زکید هل باکترا
 هدابز هدقرطهت ندنکیدتا معج رت یمولوا هفماشب هلتروصوب هداسند

 یر هبوض نرونک ی لاح مواواهسیاندکعلک و دناققوج وهدتلوا هب راح
 یدلوا یاخ ندتهلوب هدف طواردق دیتا الماک

 ید نلغواو شون ینو ماج هرکص ندک دب زهرا قوچ كب تباهنو
 رابدلاق بولوا شوپ بارت ندرب یسکیاو شوغاردهدااحرب یبکودنک
 لوتمو سا ردد یشنکكم زویکیا ندنفرط یزرأق هدهبراحوشو

 یدلوبعوفو تافلتقوج كب ید ندنفرط روان بجیک یییدلوبعوقو
 .تدجتو رکشیافیا هقح باتچ ندنفبداا> هبلغ ررګ هج و ربشاطرو#

Coe9  



 ۳:۹ 1 قالق ه,اکح 3

 نیح bly طداض ر صوصخت دمانان یلاسعع وو « هرکصندک دتا

 یرغوط هت الو ( یاطاغج ) تک ندارم رکصندکدرب دلم هتلارقا

 هباروپ ندهباکح هناد یدتا رخت یتالو كنيمزراق الماک تی ورانا
 یدلبا توک هلسمروک یتفداوا ماسکا هدک د لک

 هنا یساکلا یزراف ساطر وع 9 رد بودا زاغا هعالک هبادب

 فج هیهاواضرعتو لخد هنک العاولامكنهسوکر ندیلاهابولو|لصاو,
 دنحارتساو شیاساو قرصتم هک العاو لام قباسلای اک سک رهن وب

 هغلرادکح 3 قرهلوا بلاع دانید یهلآ ربدقت یاضتفمر و یل وی:

 تتيمزراع ناطلس هنکلام یاط اغ ید كفالقو یتغیدلوا سّرسد
 قو منا هبصوصتخ ماوآنلکندلنا تصنارادکج ندر هوا

 ندنزاقدلوارکد ندقاستعاو مط كنب 7 رادکح یکسا هسارابلیمزراق»

 قالعاو ندنرلک دنا كما یی رلعحهلو !نونع ندتسهرادا كفالع

 رب نم رثر اشک ی راناتیاغ ون ینلوا صد اکل نالوا یسهیلصا

 رلیدتبا لوبق یتسبت هلتقادص لاک ندنراقدلوا نوت بوروک
 یااو ماکحا یارجا قرهلوا تنطلس تن دعاف ندیکب شاط روع

 ندنراقاتیمودمعكت دسکارج لت ابق هد هسیا یدلشاب کا | مان ذیفتت
 هرزواكا را زا یان ها یر ان هلا نر لوک

 هناما سیار سکر ج یدتا برحنالعا هنن رزوا هسک ارج لئابق

 هلا بلر ودرار 7 هلسع هرزوا كعا هژر اعم هخاظروک هدرب یرکح هشود

 شاطروعتو رادتنا هب هچج اغ هنبرزوا یس هب رکسع وق كش اط رو

 کو رارقاراد لاصبا كروروک ندعلق ینیک كرلکر ج هلباقلاب ید

 ندنکبدلک بودا تدوع هنت هاط افج هرکص ندنوبیدتاهوالع



  FTیک راهو راهنلافلا ع ۱
 ارت وب یسالا یسهدلاو كفألف هلا قدا ر ول یسدع نو یچد رانا نو

 هدشیعع  EEEیرنو شاط روع ندنعدراعیح هل وب ها ماشحاو

 راکماجا قع ت و كوالق داز كام هتسلا یدلوب هدیناطاغحم

 یدلوالابلاهف  هلتسفوم هنلاماو دصاقم هفاک و لابقا لدبم
 هوکش بسک هدان ز هدنسهباس یلیضفو تراهم ید هدندزن كرایلیمزرأقو

 اراک هلال و یتسب رس لاک نامز قوح ك بودا ناشو
۱9 

  Eره یو  eهکردلوا اه ی هر

 یدنلوا بصد هخلوادکح > یزراق اک ندنسودنک:

 شناطرویت یردب و هدنتتطلس رقم یدتک هللا یغلرادىکح ییزراق فالق
 نالو | قانطلس رقم هدنناتسرانات یاغون ییدنلو یرادب رکح يدق ید

 "| رایدروک هلتروص وب یتیرلنوکیناب لرد تماقا هدناقرتس

 هلد دونشخ راطالاک بوشلعادو هل رلتوب تقولوا ید ناخ سالر و
 یدتا تع رع هنساکلاودنک ت ولا یب رکسع

 روکذمو بودا لیمکت هلمحووب ییس هک كفالفا هاد 0
 كزانحرف یب رک دتا هظحالمه هدنعح تابیاععو تاسارغ ییدلوا

 یسهلج ك هاکحوب هدک دتا لاوس ندرل هع دن ناو ا هدد زت

 قشاع یس رغوط جد فالق یک یتیدلوا بیعع مار تقد نااش
 تقولوا ندنرلکدرب و باوجوبد شش عا هد اره شر لضاف د مو لنک

  RSأ و دن نب بوشیقاق هدز ٠ ا

 روا یرادمک لا یالکب وید ررولا ی و ی
 لها ًاتقیفح هلبالضف بوک هاب ندنورد تقولوا ردا فقطع

 ا نافو اد زب هکشعآ تاذرا قماصخوزو فلطناإ
 یدد د شیکح ام تویلوا عراف ندقلعا هنح ىللا

a هنن هدلاح یتیدلوا هلب وب مدنفا هل زاغا همالک رازکت هاد 

 كنالق ر (



 ٩ . ون 1۴6۱
 یدعا عانفا یّرس یهاکح كال

 مهدی | لقن اهد هراکحرب ب تاغ هزسزک هسارروب هدعاسمرک

 ةعدن ےب توا اباوج یدزاتحرف یدید زکیسرولوا نونم كب هکمردن ان

 ذداتمكي هلک! | ندزسو راروب وسیزک راهباکح زس مرآ هبحاصمو

 نکیسرویلیوس لز وک كي "یبش نککیدایوس «دزس ًاتقیقح رارویلوا
 لزوک كي یبویع كروکذ زمس هکیایوس هدینوش هزس طقف كيليوس

 زس اعاد ید یرروصق كرلناامازکیسرویتروا قره وب هلبارلکتر

 وقع هشیرزوا كنوب هباد یدید روبی بوزوب یراکنر نکیدتا شقت
 قاتاب هب هاکح یکیدلبا دعو بودنا ع و رش همالک ردنا بلط

 یسادرف ییهاکح بودنا توکس ًالایسمروکیتفیدل وا ماشقا نکنا هرزوآ

 یدقارب هنوک

 ¥ نوک یجب جوا ناسکس 4€

 شرف ییراونا نیرز شارف هنیمز یور مظعاربن بولوا حابص نوچ
 شعا دع و هزانخرف نوک یکنود هلئامدقم طاسب طسب هاد یدلبآ

 یدلبا زاغآیئآ هجورپ هتاورولقن یب هبب خباکح یتبدلوا
 / یسهاکح كموبتم 1 هلدا ول واندلاردب (

 اردا لول ندلاردب نالوا یل ر راد كماش قشمد هلنامز

 قداص هلتناف هنتلموتاود هک 3# و یربظد یب رب ز ورب هلسیمان كالا
 هلتدناتحو لدع لاک ندنغیدلوا قف اوم هرصع تعیبط یراوشموعبطو

 هسادیا ردبا روبح هدرا هجرد هن هنسودنک یهاش راشیا یکیدروک
 قبال هثرازو ناشیسودنکم رادار ورمسمو رکشنم هد هبت وا ید قلخ

 فح و هعلکا ردق هن هدیهاش "راد قرلوا هلصف ندراقو نالوا ارسو

 هی ها هدیهاش روضح یک یتیدمزو نیک الصا هسر وکر یش
 م اقا اعاد هدنلاح ۵ صان نومزس وک ل مست من هس ز وسر _ قلعتم

 یدارارید ( مور زو ) هنعسا هلتهح یو اهدهاشمعو

 لیسو رس كلوب ر هیمهر وانعمرب جیم هنلاحوش كرب زو هيلا راشم هاش

 رر ج د هلا فاو ةدراد جو نخ ق وجر نرو ق
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rifاو راهتوراهتافلا  
 "دنا هطوا بود | تولخ هلبا ریز و نوکرب هدلاح ینیدمالا هتشر
 هباکح روک ذم شبا لقت ةن زب زو ییهاکحرب فح تاغ یتیدلوا

 زار بوقاب هنب زوب ر زو هلیعز یکج هلوک كل هدیک هنفحت سد كرب زو
 دکبم هروکی راثا ناجا و كاوک هلب وا هدریزو هد هسیا شهک+یخد تقو
 شهاراو زکجا رم بیجكي كاملا یطعایا بولک هتدح یغابب هاش
 رتآتالصا هرس هدوب نکیاردبا داقتعا لوک ن رزوا هراکحوش یزسی

 ۱ لر رکسروشلوب هرم لح رند هتسنوآ رد هت لاحوب هد رس یدعا

 هدک دید هن یپس كعوسأت هجردوب مدمر وک یزککیدتنا خمس ن وکر

 ردلکد یشرب كجەدنا قارم لاح وش مدنفا هلتتوکسو اح لاکر زو
 درفرب مه هدنوکسم عب ررواوا یراکو مار تلا ہت دنک ك سکه

 قدح هلکنو اش هد هسدید نوسلوا یردکرب قوح زآ هک نمهلوا

 قح هلکنوب ور دلکد باوص باوج نکباوجویربخ بویم هد | نیکسق
 ازسوردراو بلق رانسکمار افلطم هدزش هک مردنا نطارکس نیلا

 نکسروپهدیانط بلا مک یکرکیدنکی سد یسکره هد نیغرق ربا
 ید دزکسروډد رولوا یردکرب كسکره هدناهجو
 هن كلا یطعا هن رزوا یراتفک تدشو راکفا تدح هجردوب كهاش

 هاش زکسیلفح هلتک ارو عضاوت لاک بویمروتک روتف هشئوکسو لح
 نّتمطم هلیمام هدنقورب حبه یل كناسنا رد هل وب لاح كنلغوا مدا
 ید هلرکسف یدنکن کی رادکلم تاذ یلاحو نمل وا شوخ یلکوکو

 یلکو وکو نتمطم نديشره یبق لرعدنفا رک ۱ "رکسروام هروب شایق

 ییفیدلوا دونشخ ندنلاح ید كسکره هسا تحار یروب و نیما

 لابلامیرتسم لصان هللااشاام هاش نیدلاردب هدکدید رکسردبا مکح
 نمد خرطره مهدنتلا یسنهطفاح نارکرا كە ەع "و تالعن مر ول هلو"

 لاخ نآرب كمراکفاو مددکعا نهذ فرص هئیش وارد كيب هد هیات
 دنا سان داحا ےن ہراعب لاو تح دلا هدنجا راناسلا ردقوب یقیدلاخ

 یدیدردقوج ندنب یسافصو تحار ندنن یروب هکر دراو ر امدا هجا
 یتیدشلاح هنقیصوت كنب دلار ذب هاش یلاع هدک دلک هلڅوب نده اکح هاد

 ( هد )
 اک



 ۳  موشریزوشیاکح #۶
 یدراو هتوکس هجاروک شمرارف یکی تخ هرق

 ٩6 نوک ی ج درد ناسکس
 لفت ییهیاکح هباد یک ضد دقیچ ندلیل ایس قفا سع نوک یستریا
 هنر زوییلاعا ترودک لاح ندلارد هاش هکر بد هدردنآ ماود ةدناورو

 كهاش داب هخهبهمسوک یتروصربتیخدندنوب رب زو هرکصندکد تبا لقت
 نیکر ھ اعفاو تللا یظعا قوب قراترا هدابز اهد یتدحو قا رح
 هب هسک اا كنيمومم كنس هد هسا رول لوا مومم ردق هب هجردرپ

 هاکا لاح دمهم رسوب یو ردراو ییمکح هتبلا كتو و ویا لوبق سابق
 قار هچردوب هکمادام مدنفاراجانوراحرب زو هلیسعد كسلا

 وید مهها ضرع هرکتلود یاکاخ ییفیک قیاقح یراب زکسر ودر وسب
 یدلبا ترشابم هلاح تقرف> ضرع یْآ هجورب

 ( ین هاکح كناحاز هلبا كلا یطعا )

 ربتعم تیاغو رادلام تاغ ندنرلیج رهاوج دادغب نکلوق هاش

 مر دپ یدباژربد هللادبع هحوق هنسا كء ردب هک مدا یغوا تمدارب

 اهد بوی غرد یه نالک ندنلا نوجما مد رتو لیصحت لارکلوق
 نوتفو ضنارفو هفف هلنییعت رل هحاوخ ددعتم هدمتیلوفط لاح

 اکب یتس هلج كرلناسل نالبدیا ملک ہدایسآو یب هیلود نیناوقو هیکح
 بوس اروصقر مه هدلیصح کلو اعقاو یدلیا میلعت هلیقال

 هده هسا دب ار دب | ظفحو دا بععرد انار من میر ه مرا هجاوخ

 لب یراتعصت نالیو هدنقح راکفاو قالخا عید هلاح ترک
 مردب ندملدنلوب هدکعا ليه هفارساو تهافس اعاد لر هیمهد ا لوبق

 قارم هدانز 3 هلاح حالصا م: و رولوزوا | هک دا سح یرالاحوش

 ندنهاتسو فارسا وشا نب هژراتعص وارد كت نوکره كردا

 هناوجون نالوا شاپاق هسوهو وههرکرب نکل یدیاروشلاج هکمروکزاو
 ندنصاصن كمردب هلیلاح تل a هلوا یرثأن ردفهن لیعصت
 اتداعیساب وس زوس ردق وب كماباب هعشت ندک دمرک هغالوق یسد رب ج

 داتعمرب مردپ نوکرب مدیا رولوا سام ید هكا لج هتفلقانوب



 ۱ 4 راغلو ا ¥ 3

 دک نب ر ها قوجر روزه امد بعدا نالو ۱ هسوهواوه مث م

 ۳ هتسودنک نکیا شما ارث ات الصا اکبر زوس یبآ ییدلب وسو

 ردق هب یدعت غوا مهراب رکحمنبیا + هرکصندقدلوط هلخیرزوک كردنا

Suهکبلذ یسیرب جی كراتهصن م کدر وو كل ازوس خب دلوا شلیوس  

 ا اکس یرلتعص 9 < ابا : یحو یغددلوا سش * ماع ارث الصا

 كاب هرکصندقدموب یع ززوک کر نب مرو روک یتکیدرب و جیاصوا
 نکل كسفحهالک | ی ردق كءراتعصت یکدم نامز یکیدکد هشاط
 كابا هدروئج عانار هتشا ردقج هلوا یسدنافرب كلناهشب نامزوا
 یقرسم نامزوایراب ردتجهلاقاکس م ام هرکص ندک دج وک نب ردي وب

 ردیکە دلاحو نس ردع> هوا ساق هدكنو ن > مروینسا كعد هل وا

 رقف نارکراب نامزوا هلتهج ككج دا فلت یتسهلج كلامر دقوب هسا

 كجاغا نالفیهد هج! ەدلاحو ایراپ كسعجالافبوای زاهدنتلاترورضو
 تفوزارپ عداولا فید لوتروف هلکا ندرمق یال: هد هلغا ببار هنلاد

 "1 هد هسا ایدلیا لاعتا هرکه دنن الماک یکلمامكردبا ت 9و مردن هر

 نظ زمکو تو زت یلامرد فو و قرهیمریدلاق شاب ندفأرساو تهافس
 تاتسحا نالاغوح هدازاهد هدنوک هل وب رشکتلاب يو مادخ كردن

 هدحوآهدلاتباممدلبافارساوفرصو فالتا «دروغا وبیمراو هجلوا

 بابحا رابدتک بولیغاطمشکباررب مراراکتمدخ هصبلاق را هرابرب
 هجرك لاک هسالشنا لاوحاوشارلردکح لا ندقلیسا مب ناوخاو

 یدلک یرازوس كعردب مدلوا سوم ندنابح یدلوا بجو» ییروتف

 اعقاو یدلبار وطخ هع رطاخ جد تیصو دوهعم نکیارد یدقیح
 ید رهرابوا مهنسلوا ساص هد ینا نکل یدیشلاق م هن اشرب دلا

 قلتروق توضا مک دشبجوم قصو كع ردب هسبا ندکعا ماود

 مديد ردالوا

 كمردپ جورب كرا ر دیک هب دچک و لر دیار ادنبیا ربهنب رزوآ كنوب
 |( هیصوت )



  eچ و رو ۲۹9

 وب تودبا كلا ید یتحوار و مدنآ هحاعا ینبدلواشعا ۵ دیص وت شومة 

 بوتا هلبغادایرانا مدیا شا شاط كوب چ وا یکیا هنتلا مغانا مدروک
 "لر هيم دبا لمح همغلرغآ یاد كجاغا نکل مدلبا بلص یعدنک

 شما هلادر نسوق هلب وب یعدنکو مدشو دهر هلتهج یفیدلرآ
 لراب لراپ رهوج جاقرپ هک ماقاب هرب ینیدلربف كلاد هلتمادن همغیدلوا
 كجاغا مدنرکس هغملایراشاط بوراتبچ ندعونب وب یکلیا نامهر ویلراپ
 تياغو شی وق مردپیرانوب هک مدالک | شما ولو ط هلارهوجم یجم
 هب هیزرخوب جد یتیدا هیصوت یکعا بلص یعدنک هیاروب هدتک الف
 نرد مارات یتقاس بولا هطلابرب لاحرد ی ای هنیدصم متین

 ندهباکح هاد یدلغیب هکوارلشاط قوجرپ قرەلواد ممزو توقا ساما
 یدروک شرارق یک ینوک هرق تکللا یطعا یلاع هدک دلک هلحوب

 یدراو هتوکس هم

 نوک یعشب ناسکس
 هلاع ىکی اعل لرزرهاوح ناقیح ندجأغانابات سم نوک یسنریا

 هکر بد ندنزرغا ارعا هل هاو د هب هناکح هاد هدقدلوا عولط یا دعمل

 هغمالغا ندمجنلوس مدروتوا هجنروک هدنکوا كمزوک یه رخن

 ثللجره اوجو مدلیارهب وتهغماخ وب هدنهافسو فارسا یک یکلوا مدالشاب
 ذخاو تراصت یک مردب هلتهج یتیدلوا متراهم رجایح هدلع

 مدایا مرجو مرع اهوا وق یکمروک تقو هلبااطءاو
 مدقرح هب وشراح قرولا رهاوجزارب هاب هليا هناصااخ تنوسشا

 قاتروا هلتاذیکا 0 یبرهاوحو ندنسابحا كموح ممردپ

 هب ر نااکهدنرغاكن نفروک هرصب تراجتی ارنوب قرەلوا

 رصب هدکلرب نعجوا قردلا هاب یلام ید ن هلتهح یرلکحهدک

 ازم الکوتمو انکار هن هنیفس کیک ۲۱ ارکتسا ندنس هلکتسا

 قدلحآ هرکد

 ۱ هلتمح نملدلو | شعاتکرح هل هلا اوه قفاومر ندنس هلکسا هصد

 یحدزب ندنکیدليا ماودردق هماشخا نوکوا قفاومراکزوروپشا

(f+) ت 
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 ةو "لر لس راکزوروبید نوکی سنریا دج اهل قدلآ لوب دلی
 هدوصتم لو هتمالس لخاس نرات كردن | برفت هش زاغول ج ید

 هن هتل انب بوریدشلرارف یکعا ترشعزارب هلیجموس رمغجهاوا لصاو
 مدلوا لععلال تتسم تورشاط نس هحرد تكنرشع هل الب لیک

 یدانا هیلغ ید وخ وا هرات قلشوخرسو یدرارق روضه لاعوش
 ANAS ا ا د اط هلام مرلفاتروآ ناخوا هک واح

 رولب كءزوب لر ازوک هحرکا عهد کد هک مدحا یم رازوکهرکص ندنذمرب

 مع وقر دقق راقي هتمالس لحاس یغدنک هدنګا نک د هحوق هدم هسا

 ىت اط ناح و 9 ندمایح قنرا هغو یس قمالوا

 معوق قر هبههلوا یضارید هغلوغوب نکیارا و عوف هل نهج
 یکیدلک ندنفر ط٠ 5 راکزور مدلبایعس هکمز ول ردقهب هوا لی

 نيك ید هرقرکم یک یکیدتیک بوتلراوب یرغوط 4هرقاعاد رهغلاط و

 هتمالسلحاس هر وصوب و مدشود هب هرق ن رسکعشودندنوقاهد هک شعا

 ررکشنهفح بانج كرهروسهرب یوزوب ییالوط ندمت دلوا شلسب هقیچ
 هنامرطعاط هحوب رب خرط هقرا هک مدقابهدرب یماواحایص تیام مدلیا

 بولوا نادایاو روم تاغ هج یهتوا كغاط مذقرج هغاط هنامرظ
 ندنفدلوا شمتیچهغاط خد رواد وک یکی يبدلوا رلبوک قیصقیص
 لب وکی کا نانلونهدکمروک یملدلوا دع تیچ ه۶غاظیرغوط ندزکد من

 مکیدلب ها هباکحولقن هن راودنک هدنرک دليا لاوس یلاح ها

 ۳ گر هرب و كح هب هدزارب و اردن اتج ماکب هنب رزوا مشذکسس

 ییرغرابد ن رابدروتوک هن رهش نره نالوا قازوا هدکب هناروا بولا
 مروعش هم الوا یکم ید اطیرهش اتادو ندمخ دلو مدار هدز تکاالفو

 هداروا اقاضنا مدرک هناخرب فداصتلا هسلصت ندنفدلوا بیغید

 بو-شوق نمروکر روک ی ب مود رح مدلبا فداصت هنسب رب ندهراقاتروا
 هناک بوی اط ب اب وکو رایدلک ندرپ یسکیآ یدرب وربخ هنقیفر رکید
 را دروط بولیکید هموشراق ےک مرر ولدا شام یهدز تکاالفرب

 هد ڪڪ دلا رکفت هرکرب قتنایخ هحرد ارات وب و لاح مغیدناوب هسیانب

 ( قترا )



jادب 4 مور ا  
 كح بانج رکی دشقااف هکمر دلو | نیاعمط هلام هارلتاش آب وامر ص قرا

 ا رسن یملام رک درو یراب رردلوام کی لوق یکج هیمردلوا

 الصایحاس یلوارلن و هدمبدالشاب هدان ردود کا ماو د دک چ

 هیفس هرب یاو یکم دا اقفا ه رو دنک ن ان وک ب ویملا ھن رار ز وا
 هع رزواو كرهید قدلانلام یینف كنسزپ كسر واط ندر یز نس

 2 رزرو نى راند الغاب E با هلیسو قورموب ردا موچه
 دا رف وند رد یهو تموکحو یصاق هداروب یرابحاص تج ماي نامآ

 هنو بوشوق هبیطاق لوااهد ندنراتوعلم هصیالشا هناضقو

 راهظا هتموکح روضح یب بوریدناف یییضاق قرا هسیا مزال قعاب

 ماطر هزب كهمفسر زسرواب ییددلوا هن هل وب زراج ربتعمو فورعمزی و
 ردنا ماهتا نب هلا ز هلیح ع اونا ویدردیم> یاور یسعلو هدناب ورع

 هب هک اع هلبقح ہد تک الف شوه یبو شوپ سالپرب یک منب ید یضأق
 هلح وب ندهباکح هیاد ۳ هنادنز نب هد رها تاهن لر هیعهدیا لب

 . . . یدراوهتوکس هجر وکی نغیداو | ماشخاءدک دلک

 هک نوک جلا ناسکس #۶
 هب هباکح هباد هدقدلوا اع یامن هرهج تالف دیشروخ تولوا حابص نوح

 هلئروصوب نوک جاقرب مهاش هتشيا کرد ندنزغا كللا یطعا هللا ماود
 ردقهرهشدج مكرهروک ى جغل دعرج ندزکد منب هرکس ندقدلاق سوی

 تیج یقرهلوا رادرب> ن ور وک نالوا شع اتلالداکی

 یمیدلوا شمتچلصنندرکد ےب هب یطأق توک های ایا رو
 عاترو ایکیاهدنفایقو لکش نالف هدلاح مکیدمروک یرارجات روک ذم اهدو "

 كرد اض یمیدلباهناکحو لفن هنن رلیدنک ی رلقدب وصلصد یعدنک

 شلوا نایسیو مدان ت تاغ کج یدرب و قیقگالب ی وا یضاق

 رخ ومرلنوب هد هسا شمربدنارا ی)رجات موق رح هدننص هکاع دی دو

 توت هد یمک نامه نزسکعا بيغ تقو هلیفوخ رامیج هنادیم شدا

 یدلبا هيلن یلیبس هلباراذتعا لاکیضاق ندنراةداوا شچچاق
 ندرکاد هرو همدارب نالوا هدناهردو رحاع یک رلاج یکنامزوام



 جک راهنو راهتلافاا ۸
 كات وكکح نزسکلک للخ هنسومان هلبا ارمفارپ هدانز ندقاتروق

 یرکشنوب د نب هلنهج ینبدلوارکشن بج وم قار وق ندنلا
 ندنشدلوا مهراب شد .دجلاوا هدا هد هتسلا مدانا نعرابم هراش |

 هل وا ندمکیدلبا ایح حد هکليجابد هدلاح ییددلوا هدنز مدوج وو
 هزار سش هری واخ كرهش ت وعیح ندنرهش سر نیغلاط نغلاط

 فدا صن هناب راکرب شمروق قاتوا هدارواو ین هلو هرز وا تنگ
 جافرب م کی دلک تسار مدرک هنکا كراردا> تود نانی مدلبا

 NT اا !لصاو هز اریشهراحم

 نوساوا هنغاووط یزاغو ی یب هلع نيک "هدیا تور هلشاب و ناجهسیا

 هداروا هک واو ردا لوق یحدران| م داب اجر یب راع لوبق هنب راتیعم
 هزاش كردبا لحارخ عسطوو قدلوا ناور هوا نایک نینتربا قرەأق

 قدلوبلوصو
 اوا ارج یاب 0 ۰ ا هاش دنر زاش ناسا

 یدنکیاو كرهزک یر ازا را بوهرج نا نوک ۳ و مر
 نکآ راقیح ندعاح نوا تدوعهناخ كردا ادا هدرببک عماج ی زاه

 قر اروطبولیکراویدلبا فداصتاکب تاذرب ندنناطیاض یهاش راد

 ییدلوارادلا بب رغ یللبسب و یدروک ندزوکر دق هغانا ندشابیب
 نکسللوا بب ابلاغ زس هلل> لاک ردا برقت همان هد یدالک |
 یددر کسهدنش اجاق د هنرکعسا رکسل هرکسر و ول کی ذمدار هدر و هدمم

 ۳2732 یتاوحرد زوعطنوا مسو نسح ما مدن ماش | دادخ هیت

Eصرع ارصتع ههبلا یوم طباص یلاوحا تش  

 ین ولد لک هرص مدورا ردنا تجسم لا هلا یوم مدلیا ناب و

 ۲ ره EDE ی ۲
 ةکمادناو نسحو هکتماقودق a A 9 یدروبول هب یهاش یارمس

 ابن مدلوار نام كب ید ندکلا اوح ای نشت کپی یک میدلوا ن ۰ نارمح

 ندرایج هطوا صاخ هد اس یکیدعشو عیساغاویق هاش نی متسدا اكعاق قلااب

 كس رىدەن مرود روک ازمسو قبال هت مخو نس ردلھ یرب 1 ی

 ) هدکد ید (



 نرالو 3 ik E هدکد ید

 هتسلا ق رهلوا نوت كب ندلوفوب یساغا ویک م مدلیا لود راتهفالا مع

 ید د ك_سرروکت افاکمقوح هلن اشنا رخ مهروک هيلا رابه ریا وا

 هګر وک ییکیدلیا ل ولح ل هک 1۳/۲ ول < هار وب ا

 ڍڳ نوک جدن ناسکس

 دنهباکح هاد هدقدالشا هکلبا بات ییاهج باتلاع باتق نوک یسرا
 نالو | هدمهفرا ناتج و ارب هلملیعل هت . رومآموب هکر ید بودنآ ع و رشت

 اسنک |یردسلا ن ال وا سر هرلبح هظواصاخو .o الس

 ردقو جلا ی»-هجرد كنو مو تج م ه هدز تک القر یک ی م مدلبآ

 هرکصندقدلوا لئان هت روم أمر راخهذا بحومو لزوک هلب وب بولیبهلوا
 دیلایموم نانا وب هدنماقم متعال ار هلکنوب و قمنازق یتسورایا كشیا

 هتهوترغ رام راهظاهدمهرومٌام روما درک كماعا بوک ینساغا وق

 هکعاتب و ر هلتقد لاک یراشیا نانلوا عید وت اکب قئرا هلغلوا فقوتم
 مدالشاب

 نالوا نیعم كن رب ره تولو | مسعتم هبەر a اس كهاش

 یرلک دتسلا هر هس + صاخ نب نم تباغو یو

 هرکصت دنعاس ر ۵ نیعمو ندماشحا هد هسا دن ,!رار رولت هک ب ورک نامز

 درق ندرلکک را هل نهج یتیددلوا هدکه رک یق ط مر هبه! رو دم

 تازاح هلمادعاو لتق دسدا رک یکرهو عونع یسمرک لدحاو

 یدبا مولعم دهسکر ه یحهبدنا

 یتمامل و ەد دعب موم تعاسجاقرب ندعم تقو نوحا قهامارغوا

 كعلحاع اوقراقرح > ھر هیسکب هل اراکد |هباغ نوکر هدم هسب دنا ش شع ادا تعا

 هلاعل طع نیفلاط نیغلاط قران وک کوا | تلمز وک یک ولت اف ک هدنکا

 هد هب شالا ل واح نيعمتقو در کا

 ء| شهرک هب هحل وچاط مرج نیس هلج شالاق تاکرارب حج



 ۰ اه راهت زاها و 2۷
 ةدرب هرکصندکد دنا زواج هدانز تعاسیکدارب قیعمتقو هلتروص وش

aولد شو ههرح ی مدعلا مد ناسا  

 یرغوط كس ت ا ا یک ایا ینیدلوا
 كردا ف دابصت هنوت اضرب رکم س یړپ A درک بوش وف

 مدلاق متلك را
 هلداکر با هن كدلواهن هجر وکی کددلکر ا هلب وب ےب اھیلإ یوم غاخ
 چاق بواتروق ندنلار دعنره هدکد ید ادر ویحاق 4 هرب هلال

 ۳ قر هيمو | قدوم ندنغد دنل وب نسن لول هد هسلا مدتسیا

 ا هتشا کسرولم هړ رس هاس | بس كمغد دشوق کیر وس تچ ره

 4 یادو ر نراب مدرک ی يعم تقو هلنا راکف۱

 هرکصندتفووب هک مرولب توا هد هسلا مدد یی رولوا لا رکج ره

 نالوا لقاعیشرب قجهلوا نر راب هکلتوب نکل ردوا هکلوت قلأق هداروب
 نکیاراو ټصر هدلا رصاح هدب وا هراتسح ندنوکوب یالب یتراب

 یکیدعشرولو اول مخ نوعا زس لاحوش هلل اشنا هدمهزلبا باغ یتصرف
 مدشلاح قوح هغلتروقندنلا هن رزوا كلوب یدد ملاقاب هزفوذزپ هدلاج
 تویمهلوا دیقم هد هسا E هدا زكي نوجا یسعر و تصخ>رو

 هدنشاب رکسنوا یدبنوآ ی یک من داروش نکسیمرویماتو | ندشالن ردعوب

 یک یراقااب زد کج ؟رکسهروبا دع رجا یرکفداصن هناوجونرب

 ا اطا هدن 2| قلک | ەجالاوش مدنا جدن كر هج

 وید یلکد یهددب جد هکله نالوا هدنکو ص كلوب نکاروب سوک یییدنک

 تكکیدد هکل مت غاجەد هسل !مدمگز او هن ندقمشلا ج هدر مارب | كت هر ود نم

 ردبلاغیرلتج ممكن رلترضحهاشر دلک د یشرب ممر دق ك غی دالک | كنس یس

 ند هناود ز نوتسوب یماقع ر هدر دلومأم د یسع هلماعم هلوفع هزس

 ا متعاهدنس مدا كر هیمسکی نس هقراو كند ر قل یسیدنک و ید ربو قا معرب
 باج كسلکد هدنتلا تیاوسم نارکرابرب یکك ناو هد هکلمتردق هلوبلا

 (رداق )



 5 ٭ موش ر زو ةباکح
 یوص كشا كسرولم هت ردقود تاسهب هنن و صو فطا كموف رداق

 م قارا هدسکد ىد مدیا قوذ نکا سه لار صاح رواوا رج هرن

 ییالوط ندمیدلوا یتاغتلا رهظم هجردوب بودیک ندلا مهدارا جد

 بودیاداب رفرب هدنالوا هروب نم مدتسسیا كمروسزوپ هنابک اخ ارکشت
 رلغاخ رد کانوا نوا ندنحما قلحاعاو ندرمفارطا هک مدقاب هدرب

 لولح هک هیاد هدک دید رابدناشوق یزرعارطا كردىا موعش هرع رزوا

 یدراو هتوکس هجر وک ییکیدلیا
 ۱ + نوک یجتزکسناسکس ۴

 ندنرغا كاللا یطعا هلتعراسم ههاکح لیمکت هاد هدقدلوا حابص

 یییراقدراب ود ههةهقلوس رب رمتیچراقیج ن دن2 اراجاغارااخوشا هکر د

 قمرافبچ یقوذ منبدرج ینافتلا نالوبعوقواکب كنهروب نم هج روڪ
 یتغیدتلوت ترابع ند هعینصرب شخلوا ببترت ندنفرط رلغاخ نوعا
 یمکج هديا هک د لبا روصت ارج جاوا راچود نوکی ترا قر هبالکآ
 درج ر لنا قوی یرلک دتا نهذ فطع هرااروب راغاخنکل مدبآ نم هلی
 اهدزارب كنو ماخ هلاح هن داق نالوا شما دلایپ هلیسوزرا قلواههلکا

 هنس هجردوب ررب ولا ناما هلاحهدنرکدید كسمتسبا قمرافیچ نفوذ
 هکموروب هعرزوا فد رح یم رکیدمروکم داوا قدوم هلبا لاح جوک هلی
 دتشدلوا تراسع ندشنلک ار اضح كلاح وش رهدیدشمشعلاق

 ۱ مدیا لصاح نیقب قترا
 رلیدالیشاب هخاقاط اکب هدلوت یرب یرب ره قرالا یخارطا راهب راج هدعب

 هدب ولوا نونم هنب رزوا یلاحوش رانو نیرایدب وف هنب رب هرم بو

 مد ارولوابرطضم یعایب لر هنلتدح سکاا هدرپ قجەشىل بولاپ

 یمغیدلتص هدابز كپ مب تیاهنو ندک دنلکا هلتروصوش تدمر ران وب
EEEهر ول م میدالکا ارخوم یغیدلوا ماح هلاح هرکص  

 كمدا وهدلاحوشمهد از كلم مدنفا اباطخ ةنسب رب ندنګا راه راجرایع

 !هقارب هدار وب یوی "رک دسیا مسیارد هدر کلا زس یتاعو تایح

 لهراتروق یتسیدنک رک هسبا رروپب تج رم قو نوسلوا لاله نیراب



vfهک راهنو راهنلافلا  

 یا هدننحا كرلا وب ید یزو كهاش کر مدال نامزوا هدک دد

 ٠ هدارکلم نکل مدالشاب هغقاب لیلم لیلم بوکروا هداب ز اهد ندلاحوب

 ا وش ردفب زا رلوا كئردلوا ینوب قو بودبا تجمماکی
 هیدعش ینوسش م هناک | اهدزارب قوج تقو هحابص اهد نکل ملهراتروق
 "گی رونک مهراد ینددلوا ش ماعا قانا 2 > هل ۲ کرا ردو

 قرهی#ونواردق هتماسیق یرللاح یکیدروک هجکب و نیسروک یتساروا

 یدید نوسن ادا هلا رخ یاعد یزپ
 یس هلجوسابلا بوروتک یسهسلا نیداقتاقرب هرکهدنب هنب رزوا كنو
 رایدلیالایسا هنس هصوصخ راد كنهدارکلع هدلاح یراقدلوا هدکلرپ
 یس هطوا ندم گیدریک هتسهرادكناهبلا راشمنولوا انها و سالن هکلم

 .تعفید تاعمدروک روثم هلبارلموم نی یا ذدسط خاور

 ن نعردق یمرکی هدنس هتروا كنهطواو شادبا شب رفت با ایشا

 یدیشعاف بارو عضو هدنلکش هراد ا و

 هتسد رب جدن یدروتوا هب یسرکر ب یرب رھ كزرف هلب رہا كناخهاز
 هب ورګا هن راج ردق تلا بععرد كردبا ما قاقوغوص هکلم مدروتوا

 هساک یروقغفرب هذعب ورلیدری و رکشیپ ررپ هني رب ره رازق بورك
 لوا قشاف جاقرب اعلز لوا لاندقلقوغوص نالوا شارونک هدنجمآ

 دوا بور و هه راج نانلو هدنف رط عاص یغشاق هرکص ندکدلبا

 یس هل هربو ریو هنانلوپ هدنفرط خاص یشاقف سکر ه لصاحا كلر هيب
 یدلیحاتبحاصم بابتیاهت مدب جد ن رلیدب رادقهررب

 دن راقانآ نوحا كمروسسزوب هناا جدن و اا هد هب

 یداصت هموشراق مب نداق هلاحنالوا شفروق نت عرش هدیلدراو

 فطعاکب هلهکت ےن هدقدلوب وق هج «دانز هتک ه راج رکید بودبا

 هدقلاراواو ررب و یساگعم شعاومع یروصفوش قئرا هنسعا ر ظن
 ذع قلخاتسکرب ید یو داش هدم هسا راقاب هنن زون كنآ ید نب
 هدنآوش مدیا کا هموکسوا یعشاب بئعرد ويد ن وسلا

 راحودن را ندورطرا رز ردلکد e هلن ال ی لاح خرد وب

 ) ها (



 نا هک موم ر زو ةیاکح #۶ |
 كماعر و للخ هنقوذ كن انهاز ندفرط رکیدو روصت ییارج منجهلوا
 هدر و یس دععل وب هدنیعصو قحاردترآ ین راطش كاع نوعا

 ریس هتک لر هیعا تهاطم دن نایت یک كند 9و هلاح جد ندفرط

 هدعلاراو ندنعب دواب اکب قیص قص رار هلغلوا لزوک كبو ےک هاف

 تراطش تب ۳ هدسلک ه۵تسلآ اهاز مدلاق مدرشاش یجدن یمیدنلوب

 لود كرککرا ییدنک نی اص نسج هلا ی اظخ اکب لر هتسوک

 ایلمافرب ندفاط ها سا و ندمس ۳5 دانا اب وک هلاق قنابف كرهدنا لح

 ناخ | یسغنف قاب هره راح لوانش تاغ یک كسشم رولو هدنعا

 ردنا رارصاهدن راو صا ود رو رخ سد رغوط اکب دلدساردیا

 یدلبا توکس هلکمروک یتغیدلوا ماشخاهدک دلک هلګوب ندهباکح هاد

 4 نوت میک زوهط ناسکس %

 رعاوبشا هکر د ندنزعا كالا یطعا هلبا ماود هنلیمک كناکح هباد
 هل نط یدلک تما هعلقو تن 1 ھع راکفاب 4 هن رزوارارصاو

 باعترب لوب كب لر هیمرب و باوج الص| نیهد هسیایدلو ارظتنم هعاوج
 یس ياك بوش هک مروی روک هلبا ماود هدنزوس اهیلا راشم هج زتسوک
 هست اردنا باا نسر ندرلندافوشنس ابلاغ روسدیاروضح ي

 كدوخوب نکلكدس رول هديا یقو> ندءاواروفنم لار ها یرارکید

 _ كک دنا نط كنس مز هب راج مب هقروقندیشر ج قول یسانعم .

 یررکید ی الوطندککیدتنا حرت هن را رکيد نسا رپ ردلکد یکرانداق
 بانا نس ركرانوش م اقاب مدرب و نذا اکس هتشیا ها نظ رولب راط

 صوصخ ابو لزوک ةفاک یرهبحاصمو هبر اج كل اخذ هدکد ید هلبا

 ملکو ک مب هد هسلا یلپعح یدهدنساعد |مدقت هنن رزوارلت وب یس دنک

 4 هروب رح نکل یدا هدتآ هن هرابهع یزد ماخ لاح یرندماشحا

 رار هلعلوا هدوهس هلتهح یتیبدلوا دسا اتاذ كع اراهطا یلیم نالوا

 اک مدنفا كردا مک LE هلغلوا كعد مهم ید یاہلا راشم

 مد سم بیت 0



  CVEا راهوراهلا فلا ٠
 ور هل نس هرضص دل ] هب راج وب ی زکیدنکیرلیناطاس

 هسارادبد ضرع هسلح یننفرکل اک اب لاج ایا اضتفا قمتبچ هتاقز

 مدد رولوا ناربح هلیساشامت كناو نصح اکا یتربحو هلورظن تاسکره
 ندکع | رظن فطعهلاح نوسلوا هلبح و ازوکر ار هل | ضرع نو طعو

 هادم تالک میدلوا شک اضرع هاذ لامیوش هلتهح میدلاق ورک

 ندنو هلکشا ت ابنا هدنرظن كن هلاح یتغر دنلوب ترابع ندنسهروبح

 ندنسلوا شمروکی جد احاذ یتروصوب هسیایدلو | نوتعردق هن ییالوط
 دابا هبلغ هم وتع مد وح نالوا لصاح یالوط

 تاسلک مکیدلبا ضرع هنسودنکو نمروکرروک یلاسوا اشهاذ هکنوچ
 تراهم هدکلنهادمو نیس شعا مدارب نهادص كب نس رعرتب

 مروسیصولخ قدص ءداب زند هنهادمنب هکوبلاح شعا راو ك هلماک
 دعا رویلب وس درب تن الوا هدکبلق كناسل كنس هک مروبروکو
 لسللیوس ههادب بورتکچمحه .دوس یک و كاسل هچآ هزبیکی راکفا

 هلسسعد راروب دیا اجر اکسریارب هل هدبابوب یسهلج كراهبراج هتشیا
 هدا ون نداق هلاح هلهو ندنراقدالشاب هاجر موع#لاب هع رزواهب راج

 ندنفیدنلوب هداعلاقوف رارضاو مار | کدزسوک ردا مدقت ھتس هلج

 هکمادام عاطاس لردبا هج وت هباهاذول ر هيم هدب |لمګ خذ نب قترآ

 ,ضرع لاح FAIT هند نکس روس دیآ مارناو جام اردقو

 كمال وس نهادن ییعیدلوا لز وک ؟ اهد كك. هداروش یدعش يکح دا

 ردهدنادیم هتشذا هسا ر کل اج ¿ن نر و ترح هرللوع لزسو ردح وکز ار

 لاح عیدلو | شعروک لوا لا تاذ نالوا لصاح لیم هد ماپ هن ,نکل

 ههعهد ږ دعا اتروا نمروت ر ر وت یی یدرعل وش اهد ويد ردمعاخ

 كر هبمتسوک یزو راأ ات الصا ییالوط ندمانعت ا وشره راج و یدب وق

 كنانهاذ هس ارلوا جهن رابدمهلا ب رلبدنک ۽ نکا هک هلا طاشت لاک

 ,ندکب انا وش هل وکه لوکی دوا هد هسيا مدلبا فوخ ندنسلوا ریتم
 هدنکا i هدع هب راج وب هکنوح مدلوا نون كب

 یلکروب لود نس هکر دیا تابماكعلقع راذیچبواوب نالوا لز وک لا و
 ) ناسناو (

 و راے بن ذآ



 كنهراج كکیدتا ناتا نکل ایی 3 تاذ رباع ر وناظ ناسناو و + موششمرپ زوٌدباک-
 قلاقرف كردبا هج وت هبهلاحو كرهد كسزملپ ز ونه یتسهراس لاف
 بولا زاس ر هللا هلاح ندنکیدلبا مما ویدرتسوک یکتف رعم هکلیکو س

 نالوا هدزاس كن هروب رخ یدل شاب ید هب غن هرکص ندلصف رب لزوک
 ناسا هسا دلا رثأت ردق هن کب ی دنا لی ر وموار اذ مطق ندنترابهم

 هدنأع ردمزال كیوسردق هن ستار یا نامز ییدلیا تاقا یّشرب
 یدلیارثآت هدانز اهدناقرب رعش یتبدوقوا

 اکب هل یجوازوکرب هدقلاراربارب هلقععاح قرشو قلاج زاس هرو نه

 هزوس هزوس یی رازوک هرکصزارب هله ید: اراقب اهدناقرب یکر وب و راقاب
 هجنروک ینکیدرک سکو ک قشب راق هلهآرب من هدب وقای هجلتقد همزوب
 هن را زد نامه كردبا بيغ یمعیدنلوب هدلاح هنو یملدلوا هدهرت قترا

 هراهنشا ناديه هل ا لاح وسایل دنلوب هدر کد هن هدنعح یدنکو ےتماع

 ا
 ٣ قلخاتسک و و یدلوا بج وم یب هتم یکی نوجا رزق لاحوش
 ید یا 1 سکعلات هدر کج هدیاریکلد نوسلوا ياخد هسلا رمل وا

 ا تودنا ماود ردق هحاصان هەق وب یدلبا نوع

 هل رافیچ هرمشط منبو ینکیدلیا برقت هحابص قترا كرور ور
 لب تناخل هلیسم رب ور یتدلوا « هنکمک تو هسا مزال

 بوقیجءهرشط هلیتلالد كنب راق هج وف دوهعم كر هک یعاوئا یدنک
 كح دیشروخ صرف هدک ذلک هلح و ندهاکح هباد مدربک هم هط و 3

 هجر وک ینکیدنک بو رک هب یلبل قفا یکی سم رک هب هطوا نوت لیلم

 یدراو هنوکس

 هک نوک ی اسقط #۶
 هاد هدقذلوا نی و روم هلا سعت عولط اع یور هد واوا حایص

 كناهأاذ هت شفا هکر د ندنغا كل لا یطعا هلتعراسم هب هباکح لیمکت

 قراقیچ بوراتروق یی اقب هلهج و وب ندالبرب یکی یتعب ندنسهر اد
 یشاب هطوا ناو نمطباض هرکصزا رب ندک دلک هتناب كع راغ ادقرا



CYTدڳ راهنو راهلا فلا #*  
 لا و عوضخ لاک ید نی یدلبا لاوس یمغردلآق هد هر هک

Eتوعد هعادو "هل نب ۸  

 كنشاب هطو | كرەر.و ناو مدلاق هدنس هناخا كنا یدیا شعا

 هکر لوس رب هرطاخ مکید ۵ وش ااو مدلنر ود ید نادرا

 ھه اج یب رظل نس ES E ردنا نط قو ررض نکل ید

 شفن هعامد حول یتوالحو توالط كناھیلا یم یوم طعف مدلوا قفوم

 تمزوک نآر لاح یمفح همهدنوادبالا لانیسب دنک هاتمج یتیدناوا

 e یدرولس هلتدا | کج هلب لوا کما ند وا
 اغا مداخرب نوک یضزکس ا هلبسارلخو لابخ كن دصکو |
 لو او نابم رد ییعددلوا یسدرعلرب ا, اک كر هلک هنکو | یس هطوا فلها

 هدمکیدید توا ید هلا لاوس یتفددلوا بولوا نسح كمما هد مما
 یوتکم یدتک تولوا دی دبات ین دک بوی شل وط بوتکماز هعلا

 یداررخ ۳ وس هدمغن دحآ

 قلاق هد هب صاخ هرکص نده تفو جد هک وب یک هک ن 9

 هدعف وم كنبدتاو دهک ن < كارا هدسوهو را اا وه

 كلا یکنورد سد اا د نیس هلو

 ی هجکو ا!قاو (ردکح هلکب هداروا یسهلاح تاک دت اراشا ید هنبلق
 هدکعا ديما یتفیدلوا شالشوخ ندن كن هلاح هنن رز وا هلماعم

 ف د اعسواو و نیم ج هلوا لا هب وتکم ر هلو ول هدنه سا لی

 ره مدنا مابا راظتنا یمغج هل هنلوا توعد هکمروک اهدزب

 بش وردر كردار ا هنکلرواب هحرد و كمعلاط هتس اه

 دانگ او كمروک یسدن توت لث ندنک دانا تدوع ندزاعت

 هب هعلصاخ بععرد قرالا تصخر ندیشا هطوا نوعا

 یدلوا ماشخا هکاتقو هرکصزارب مدنل مک هدنسارارلجاغا قیص مدنآ نا

 ندنراتقر و مادنا لر روک یتشدلوا «دکلک كعاخر ندنجاراجاعا

 ندمهاوو ترحلاکو مدشالقا هنناب مدیناط یتفدلوا هلاخ كتسو دنک

 تیمار بوکوج روا مرازید هکر اوردقوش قرهاق بورشاش
 ( انا )



 ۳۷۲ ۱ ۷ مومشرب زوژدیاکح 7

 یهدنک اهدرپ هرکص ندکد شود هنب رزوا مززید هرکر نکل مطب دی
 هدسلاحرب شوهب یقرهیهلوا ردتقم هن دارا هسلکر و قردبم هبالب وط
 كعا ناخ انس نکیااهنتمضاحقلاق هک مدل هدیشیا ینوشنکیا)

 نوجا كتا نیمًناکب وب مرویتسیا قمالکا یککیدموس بووسقب و

 یتبنس هک هلب وس هبیرغوط ندب رغوطاکب زا تیافکی شوه لاحوب
 ردیمه۴ كفيدلوب لزوکاهد نداشاذصوصخ اب و ندرهب راج رکید

 ارور 2 ۳ ا بولا e هلب وسقر هلو | هد هيعطد:

 قوحكی ندنرلفدروص E بز رکو اذ

 هلاح لیکو ۰آ یدیا شموش یتسوشا باتا یس کوک مدقم
 ردف ون کتک ندنکاوا مزوک نآرب كلايخ كس . یرند ههک یلتداعسوا

 یکم ددلوا هدن دیما تو حو فطلر ندنفرط تتسردق هر هک وش

 تنا هنس وار , كناقالموش نال 3 واكعد یصکیا ید هلن و ندو

 سا جیب ندلاغتشا دل رخ یاس تا هل اس یددلوا یدیما

 قمامروب وط اکیا وک هر وب نه هن رزوا ماصورعموش مدد یدیا

 هجردوب:دکبلق مسوهواوه كرد اهارب , یل رک تاق نوحا كمامردلس و

 ی مهلت یمتج هوا نوسم لص یالوط ندس "ی دلوا شمت وطرب

 م دههدب عنه ندکعا اساتید یلکوک هد ن دیهکو ا هکمردب | نیم

 كب : اردو اکد:تدح كل ہےاس و كتفاطدو نهار اظ Ap تکرهنک ا

 تاتعا اىب هدنحا رازوکر دقوب تکعبط تماعتسا رظد عطف هدندرلنوب و

 تابا یک زوسوش یدلیاقوس هنفرط كلاس ی ےب و ترح رظدیسعا

 لاوحا كک.دروک هدا روش م مهروک جابتحا a هعشل نوګا

 یالوط ندمعددلوا شلتپهدنا بلج بس کاشحطعف ردیف اک عاضواو

ISTیبک مب یناطا سر هکنوح مددرم زوه هدنصوصح كىر  

 ییالوط ندمش دلوا شابابلق طا راکس هد سر دنا êy هرسارب

 ههشابناج هلیسید مهدنس هشیدناو فوخ مرواوا شع |قزابهعدنک یدنک



 موج ی مس حس

VKد و و راهتلافلا #۴  
 ا صال O اوش میدم" یقرشم el قرەار تر

 ۳ کنم قم حس كلعموفوا ىزا ا هراقرب هدمراخفاو

 شاپ ندنرزوک هیس ندف دم هر القا مه 3 هاو لر هيم ەدى طض

 ۱ ل رلثاب ها یز

 a Se ساغل کوا كموا م رويعا ناعب ندع تعرب

 هدعمالغا رو لوصو گن 0 اوعقوح كيهدلاح یکدم ه>رکا

 هدفت د هروک همغلدالک | ندتالاح صعب مکیدروک ندنسودتک هدهسلا

 قلواداماد نوسلوا یربجولو هسامهط هاو كرد | هبلع هعلاوم وب

 هتراشب رب هلب وب ندنهرط ان ذنس یدعا ر دکجهدب اریشتاکس فرش

 یدعشاکن كسكجەدىا ییدریبخ لتمظعوب تفو كغ: دلو ا رهطم

 یلتعطعلا كنیلاوحوب ىك الذ تبع ككيدلبا ضرع هدءجاروش

 یمکج هلب هو دتنا در ق یکحمدا فیلکتو ضرعاک» فان هد از تام

 بودا بیغ یکج هیلب وس هنو یمگجهدباهن ندنندح هجر وکی تکیدد
 دهاش رکو کز رپ كسکجەدبا هبلغ هباهلذ هدتاقر وب نسهلاح یلیکوس

 یتسودنکت بسامهطاش رولس هربآ مولو| نجا یلک وک ندہ ا طا ترا اکس
 ةنداماد ین کت زاش هدب ویسلوا ولعوارب كحمدا یالعسا

 هسلوا قحلاق یصخعاکر هد قوا داماد را یا كاج ەد الر

 مدد ردلکد هل ندشبا تعا ادف هنن رغوا كنس یلاعلا لاع تداع-ج
 ار یکی هد هسا دلوا ا تانسا زارب نداد هز وا نه

 عيش ردق هرا هحرد هن یسقأت ت گو ىع نسحمراعبهآ هلا د رس

 لور ردقەن دعووش كکیدرب واکب هالا كتفادصو تعا روسدنا

 هکنوح كریاد)ا هدمآرازاب ول نس مراقروقنکل لسهرولس ردیشرب

 هلدسعا رطض یمغلدلوا یسه راجررتحتلا كناطاس ییتعظعوا من
 هكا نقلا هن ماكنا ۱ نسرک ! ردهداز المر تک وش بحاصاجملز

 ماحازرولوا بیعیچد ریکیالردبا بلح نبض ذو مثح اک

 (راک )



 iva 6# مومن ريزو ةباکح
 ردراکشآ مجهواروبج هکعادلر هنکوش بحاص بیقرلوا یتسنی راک

 تلاحن تواک هب هجرد قجهنالناح ند دی نفو تخ قرا ندنکیدید ۱

 مودباتلرت ییاوسوپ هماجهدبا در یاو یشع كسمدسبا رولک دس
 ترودکحوسأ بجوم نوح ا كنس تروصو ش هد رحالو !اصقاو

 زونه ییفیدلوا مدآلصنو شمروک كاج هکر اتاذ نس .د :سیارولوا
 لر هنود هشمام روک به قرهدونوا یتسح كفيدلوا شمامهدیا ریدقت

 یک تاموسبسیبس هسی|نسح هراک: نیسراش» هلبابلق تحارساهنب
 رابط هار یال نون ایمارا نتاهن كدا رب یکی دلما فراق
 مكد ردک رد

 دید الشاب دخلغا كر همهدیا طض یعدنک هلتارثأت كني راتفکوش

 نیسروینادلا رد هلصف هدر هجردوب بواب راص همون وډ هرول نه

 اطخ همکندوسقس هکنوح مدلوا درقتسعن ندننرصصوش كاس طوف

 كناعاذ ن كسشعا مدار كج هلب وس اه مدالکآ یمددلواشماعا
 نیسع ندلوااهد یلاج كنسن من تاذلاباتهاد هتشرا کد یس راج

 تمام نیداقهلاح ی دکل نامز كکیدلک هم دطوا منع مدیشعا

 لر هبد " مدیشا ضرع قرەلوا ااذاکس داق هلاحلصاو شع وق
 عیدلوا شچ اط و دانهاذمدقم هتنهر هدک دلک هر اجویدرغاج هب راجرپ
 برعت ما شخ اهدک دلک هل وب ندهاکحهبا د مدروک ییغددلوا نداق

 یدلیا توکس بوروک ینکیدلیا
 ۷ نوک ی جرب ناسعط ¢

 کک دب راجاخأذ کود هلا ماود هد هباکح باد یدلوا حایص نود ۱

 یکدروک یهلاحلصا نسحهتشیا بودی باطخ هبح وټاکی هن هرکص

NTهلب وب ندنوقئرآ مدیا دادزنسا یحکا یدک و دراکا یگ“  

 رهظم یک ك عا بلج یع-وھواوھو مروک موزا هنتدیعو مسا لیدسپت

 اصقاو عروطورکی د ندکعا ضرعاکس ینتیمها كنيتفوم كغيدلوا
 رولوارورغو مظەت بجوم نوحما كن سهدانز ندکبو قشع داندزا
 ناب بحاصاتحلذ اقش اع اس هک مدیا راطخا هنیاکس هد هلا



 هک راهنو راهنلآفلا ¥ ۱۸:

 4 یدند ردن زف یسهراب رکج كترسج هاشداب ر تکوشو

 كار ديم لب یمگج دی لرکشتهدلوپهن هنسودنکه نب رژوا تاغتلاربەجردوپ
 هد دب درا هلکمروس دننانک اخ یمزوک ییزوی و

 ا یکیدابا ضرع موا نقر اغم هدن ولک نداقهلاحو درک

 یددلاق انهاذ یدساباحتا قل را راحات وراح ید: ا شمرولب : قداصحص

 هللااشناو زروروکه نب یرع رب رب همرافبج ندرطاخیقب قدالرععا ههللآو
 هلبسعد مردنا تابثااکس یمعلدلوا شموس ردقهن نسر دق هتفونیقب

 شاب ندسمرزوک رایتخاالب مرورس نالوالصاح ییالوط نددعووب
 ند دخل صاخ كردبارکشت هن راتافتلا كنهکلم مدقلاق قرهدیقآ

 ییالوط ندعشلوا رهظم هنتبع كن همظعم "هکلمرپ هلی وب مدقیچ رشط
 راسكرکو یسادرف رک كر هيم هل یمجلوا نون هدل | وب هنو لصن

 هتد هلجب هدمرظن هسبار او زایلخ ردقهن كب هلی هلک هرطاضو لابخ زات وک
 ۱ ا نذر تانا مدالشاب هغلوإ دلم تورو دوو

 هرظ:تعربخ هعقورپ نکیا شال ابهکمرب و بجعاتداعاکبیسایلخ كالا
 یتفیدلوا شل هتسخ كناتهاذ هکنوج یدلیاوحم ندنساسا یمبعع
 معالطا شارخ هعماس ید یرمح هرف یتافوهر كص نوک یا ن ا

 .ملکوک هکنوح یدا یا كعاعلست ید لمخهرف و ترک یو

 هنت داش كع زوک نوح ایس اهدامتابثا بوروک ییکرادت نفد نک

 یدلوعوفو جد تداهشو هک هاونایدنا رظانم

 .هدلاح یرافدلوا قالبح ردق هل یسهمدخ ةف اک هراد کنانوا هک هل وش

 كرانوب یهاطرب و قرارواهن راشاب هل رللاو كرهدیک هدنکوا كنزانح

 یدناراردنا رادک او مال اراهظا ردا شقن را هفد هلزبدلاوح هنن راو

 یزوب نوجما كمرسوک یمفسأنو رثا نالوا لصاح هدلاحوش هسی انب
 مدیا شهادوب هرلناق لا یرهالامرط یمدوجو نوتبو یز وکو

 كنس هلججو رولک هلر دکو نزح لاک یناطباض هطوا صاخ ند نم هقرآ مزب
 نیحر رحم ره ر ماطر هدنفحانهلزو هد رقتانآ هدنزرزو اهدنرافراص
 لا ندر هنر هسلا اط, . ند رلنوب ید ارروط شاد وص یرادغآک

1 ۱ 
 طب



 ۸۱ هک مومهریزو داکح #

 قمامالغا هد ودیشیا ندنراکدلبا یتغت هلرلعاقم نی رح تیاغیب روم
 ٠ هدنګاتواتر لومندنجاغآ لادنصهدنس هقرآ رانو یدبالکد نکم
 هتلهاشورولک هدلاح یی دلو اهدنزومو اكاد یک انو ندهدلب قارمشاهزاذح

 هرلناطیغكيا نالوا قم هتوبات سوار رپ هدارهش رفنیمرکب ندنتاقلعت
 هسی ار او ران داقو هب راج ر دقهن هد: ارمسو راراتوط هدنرلا ینیراجوارکید
 ییالآ هزانج یدیازرولک ندورک ك ا رد ناغفودا رف یسهلمج
 ۰ رلیدالشاب هراک ذن یدیحوت هاک سکره هدکد لک هناتسرف هلتروصوب

 مشمامهروک ییکیدلدبا نفدلصن كىكيدوسو ميشلاب هجر وک یلاحوش نب
 ۍیدوجو نوک یکیا شع ا لعن همهطوا بععرد ی یسیرپ لزمطباض
 هع دنکی دنکی دلک همش تع هرکص نوک کیا راشمردشغوا هلبا هقوج

 ` یکبع یدیموب دعو كکیدر و اکب نامز زغیدلرا نیلحاص اخأذ «آ
 هدلاعهرکص ندننافو كلاهما یوم مدالشاب هکعد لدت | تابثا یمهلکنوب

 هد ولاق هدیارسو قر هيم هلوب یشرب جج كج هلی هیو تیلست هعدنک
 قترا قرهلالک | یننجهقلاق شا مع هدانز اهد هکدروک ی هد صاخ

 زارش مدقلاف ود نوسلوار اطزارشو مارح یارسو اکب هرکصندنوب
 توکس كلر هروک ییفیدلوا ماشخا هاد هید مدقبح هرشط ندنسوق

 یدلیا
 4 نوک ی جنکیا ناسنط #

 ندا كلا یطعا هل دصق لیک ییهباکح هباد یدلوا حابص نوح
 هلرتیز ارش نکلاسک افیحیخدن و یل اع هلتر وصوب ماناج مدنفا هتشیا هک ۳

 ندقدقیچ هرق ندنفیدلواشعا رتب ید اقع قترا هرکص ندکدتنا

 نوکرب كرهیم هلی یمجهدیک دهرنو یمعلدلوا هدکتک هیمرن هرکص
 هدیکندلک تسار هشل وردرب هدارحک نوک یعکیا مدور ول لوب هکر

 جاقرب بورب و لادرب هرزوا ناشی ورد تداع هلب رفت هما شد ورد
 هدمرزوا نکلروب هتسیا هقدص شد وردهکم دالک !یدوقو ید ت یسراف

 یسراقییب هسیاشب ورد مهرب و هقدص هشب وردهک یدبا قود هجارپ
 هنب رزوا كنو مدمهرب باوج ه نا یدوفو ات ی رع:دجاقرب هل نظرویلعب
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  # TAراهنور الا فلا < ۱

 نک راب كجمرب و قرلواهقدص ابلاغ یدفا بوب الک | یٹیا شی ورد
 هل كج هببنوسروط هل وش كمرب وهقدص مدید توا یدید یلمالوا
 | م رش لاک یمغیدلواجاتح هب هقدصمدنک نامه ندنغیدلوا یخد مکک

 سا ورد هکر کسر د هن مدا هداللک اهلا و  Eثردا تج مم

 یدر و كج هباکب لر هيد عهدنا مدراباکسن یزابداو هرات هاو
 هلیسهدانز اکوب رار هلقلوا بوک هدانز كي ندسلاحوش كش ورد
 ن مدنفا هللا زاغآ همالک شد ورد هسا هنره مدلنا یخدنارغتسا

 شدن هبا كلیجلید ردق هنرهزپ سبب كرلمدآ لزوک نالبند شی ورد
 عاضوا قوح كیزب دکنوح رد هدر هدلاح ره -مهافر هدک هسلاردیا

 اهفاورولب انعر یکعا بلج نتج مم كتو ر بایرا هللا لاوحاو

 جا نوک نوا قر هلوا اند كرات نوتسوب هکر دراو راشب ورد ضعب

 دیلفت یرلنوب اتروص زکلاب نلکد یک رانوب رب  رولوا یرلقدلاق

 نمور نوا شب هدزجج رد هدنرب نطاستحا هنانبس بودیا
 هسلا کلات مزب مالڪ ةصالخ لوا تكسک | رکج ەي هدرهجراغط ۰

 ات ین ن زرامدا راک یدک تولوا ین هسلا شب و رد

 تل هس ارتسا هد نس ۱5۰۱ لود اهن مش تسوب یدعس مدلآ دجکافر هدنعنص

 هدننکسمرب هل وب ردد هنرهی هدکحدب د كسروام هریک هةگافر مر

 رلدعوو رللباد ك هج سا ورد هد هسلا مدلبا نلاتمزد یم هيم هنلوب

 یولوا هاو و سکس اناذ یخدن و ندنکیدلیارارصا هدقب وشت هليا

 راحود هتنکسم هدان زاهد ندفرط رکید مهسلوا شما لو یتفیلکت

 قبرطوبنوسلو اذفوم ردق ه هک وهراچرب هدورلبندمکیدلس ی :هوا

 مدلبآ لوبو
 كلش ورد لدلک هنن رهش تسول ىا هلّسل ورد مالک همت

 ییالوط ندرعودقو لامعتسا یر قیفرکاشد ادرک و وا

 هرکصندک دنیا رفاسم هلتاعرلاک نوک ج اقر ییرابدلبا راهظا راتاو تم

 یمج هیلبا جهت هلاک لصن ینیرلتج مو یمنج هریدناق لصف ناخ
 تسد لوک شک كردنا مااکب یرزودس ی رعو یسراف ید تاب جاقرب و

 ا



 CAT 4 موخر زوهباکح ¥

 ه هناخ یاز را هلاژ هراب مادار ز ردو هماشحاو مدعرچ و رات

 مدروتک

 لود كمنک هلتهو توق فرصوقلا سهراب هدب ودادلا قیلخ هلب وه

 قئالناق هلو ا محو لیلذ دن دنع سکره كر کو دور بآ هقلخ نکیاراو
 یماق قثرآ ندنلا كرلن وب هدمهسدبارولس یتغیدلوا تاند هج رد هن
 تدموبومدلبا ماود هنس یکی مامت هدکلسم و راجان راح ندخل دعهراترو

 ندمرطاخ ی اخهلذ ییکوس تعاسرب هکلبو نوکرب ناب هدنفرظ
 هنروضحو تح اراکبهرکصندق دلو هداسند نع مناطلسهآ قر هیمراقرج

 قّعوط نکل مدنا ییلوا هرمص كلهقرا كنس نبرد هل زا ترافحوب مزال
 ندقمالغاویدمدمهلو |هتشا ندنفبدلوا هدنراشخادن كرلتاسنا كلوا

 قئرآ ماجا قرهلوا تعصلو تیلسناکب ماق هرک ضعب مدلاقلاخ نآرب
 یلابخ اهد یدوروح هل یرلکک كناعلذراو یسهدافهن كغلقمالغا

 یتفح هیچ ندعرطاخ یایخواردرپ هد هس دیار ید یمتج هیت ندک طخ
 ند هراکح هاد مدیا ردا هلام ایعطق هبلق ردنا دارا ااو

 ا هروک یکیدلنا راتتسا هلا لیل سابا يد كسم هدک دلک هلح وب
 یدراو هتک

 + نوک یهجواناسفط #
 ماود هب هیاکح هاد هرکص ندکد لیا رونرپ یلاع شنوک هدب ولوا حابص
 هدنرمش تسو هلتروصو هنس یکاهتشیا هکر بد ندنفرط نسح نودبا

 نالوا شقوص هع رطوبنب نوکر هرکص ندقدلواتلذ نیشنتسوب
 یدالشاب هفلص ماجن هدرهشوب قترآ نسح مقیفر دوهعع ۱

 یاد یتدن هدکد د كسمردب ا تفافراکب مکچهدیک هراهدنقن

 رولوا لصاحبلق حارشنازارب ندمادلوا هدف وب هد :ےا ترودکو

 مرحلا تفاقفر شفا كرد مروروآ اهد تکلعرب هسي ارواج 9

 قوحر و قدلوا ناورهلو كرد |عادو هرع رايق ررکید قدقلاق مدید
 رهشراهدنف هدنحما نوکش ب ییرکیمرک قرهمارغوا هتابصقوارق

 یسلاهاراهدتفقدلوا لزانهارمسلاب ر اکر هش رغوطو لصاو هسارالد



CAs:وڳ راو راملافلا  
 هلوبق زسح ردنا هلام هلتمرح لاک زب هلغلوارامدا ناش ورد بح

 سولج كنهاش راهدنق ینوکز لوخد :رهش صوصخاب قدلوا رهظم

 هدننا زوبحو روربس هجردلاک قلخكردبا فداصت هننوک یتدیارهش
  یدیاوبهدیبیس لوس رپ رمغلعلوا تیاعررهظم هداعلاقوف هلم وب
 جا نمالو عنامالبزب ندنرلک دلبهدبا لوخد تعلاعالن هرب ره راش ورد

 هد هسادنآ یر ن نم كب یهاشیارساعفاو درک ید هب یهاش یاربس

 نارو قجهشاش نوحامدا نروک بارس كام ھط هاش ءدزارش

 رونلکا بود: ارظن هکل هبلغ نانلوبهداروا یدیا لکد هد هجرد قخماوا
 هدزاربسش هکعاقاب بونود هدر ید کچی سي رب یلوق ندفرط هقرا نکیا
 نرونک بوتکماکب نداتهاذ هلیمان نیداقهلاح هدنن ارمس كبسامهطهاش

 یزرس هد: هسا شعکد نک هسلاردق هن ره كم نسحمدنفا مداخ ۱

 یز ن کناشو لا کیم هد ةسل دنیا مدلباددرت زار لوا مدلی هرناط

 یزرس طعف مدلبا تراسج هک کج یزکلوق قرهیناط ود: كل نس
 یسودنتک ځد ن هن رزوا كلو ید د مدلبا تارتسا هغلدل وپ هد اخوي

 مر ولدنا بجعل هځلدلوب هداروب یزسهد ن توا قر هياط هلیقح

 !رسیتافو كناهاذ مراقرود نکیدتنا كرت نوح قارس كسامط اش
 هیلاموم مداخ هترزوا مالک و مدد یدببا كنت ییارس ید هکزوک

 نیراب طقف مەديا ضرع كم دعت هزس ینتکح كنون كرد ا مت زاوا
 هدتیا كر نوصت ییارس رک هسا رونو هداروب هدتعاس وب هت

 هدلګ وب هدنعاسوا هنن نوک یسریا هنب رزوا هرواګ ويش ا یدید نکسرالک !

 هداروایسحاص هجوم مدعو كرد ا دعو هنسودنک مچ هلو

 نعش وف قیعو ضبرع ملافیچ ندیارسوب یدلک مداخ هرکصزارب مدلوب
 . رافاقوس خر قدع جند ارسهجربا لر هد لهلوب رب رب قف اوماهدنوجما

 قدروط هدنکوا یسوبف كنهناخر ن نمو ورب هدیک دیک قدشالوط

 كنهناخ درک هب ورا یدجآ یی وبق بوراقبچ راتخارب ندننیج مداخ

 یربره كندراد جاقرب یغیداوا مسشمو لز وک ندنشط یسورجا
 هلهو لزوک كب یسهعخا شو رقم هلبا هسفن هتشقا یلکنر هقذپ هفشپ

 ( یکروالب )



 Ao هک موش ر زوهباکح

 شرب مه هدناهج یضوح نالوا واوط هللا و صر یک روال
 یدیشماوب هدکء ا
 هنسعد یبرکیدنکب ییهناخ وش مدنفا كمداخ هدکد رک هنګا كنهلاخ
 هکنوج مدلوا نونم ندنوب هتشدا توا مدید هناخر لزوکكي مدنکب كپ
 نکفح هلوا نون لز كردن هعدانم نوجا كرس صوصحخ یهناخوب

 نکیدلوا نونم کش قوج هله یدبا مدشااچ هتشيرفقو نییزت هداوب رب
 هدماچ وشرسرههز ال دهن راج یھ دخ جاقر نوجا رب یدعس نکا

 مرب رونکر دبا هعیابه یزهراج ندنرازابربسا یخدنب ردف هب هعهناقیب

 رقاشرقاش یراوص ماج ینابجس رضاح هک یدروتک هب هطو ار, یب كر بد
 نوسلوا هنفشع هللا لر يمر و انعمرب هنسبرب یه كرالاحوب نب یدیارأقا
 تقو هنا لدب!كجهیلب وس یشر اکب سا ۱۳ جک رج هبار وب یی
 هدسحب هزسینامدنفا كردیا مسی 0۳4 کد کک لوس
 ندنغیدلوا شلروس نامرف ذ مکلکعبا تکرح وب و اکب ژردنا هباکح

 فن رشت یماج كلبدعزرس مروندبا تکرح دارا بج وهرب نک هد

 هعاج ی ردنا مدراب کی هدنصوص> قول وصو یددرکریدا

 بوهیحلرهبد مرولک ید رک هد زکر روس ص قحزارب , هرکصندک دریک

 یدلباتوکس هلغلو اماشخا هدکدلک هلحګ وب ند هباکح هباد یدتیک

 د نوک ی درد ناسعط ۷

 بویالشاب هزوس هلبدصق لیمکت ییهباکح هباد یدلوا حا ص نوچ
 قار هلس هدا زاکب یکرحو كا وش اکا هک سد نیش نا نسج

 مدلیارکف لامعا هدابز كي نوجما قمالک| یتمکحو بس كن وب یدریو
 رارق هدنرزوا هطقنر مرکف تیاسهن مدهریو انعرب مجه هلاحوب طقف
 ید برعوب هرکصندشتافو كن اهاذ هک مدد هعدنک یدنک یدلیق

 لقاعكی و بید! ك یسیدنکو یداک هیاروپ یدقارب یسابقط یارس
 باج یهحوآ نسح ید كهاشزورمف یک احراهدنف ندنش دلو ا تادرن

 ندمیدلوا یشادلود وق كنسودنک دن یدنرآ یلابقا هداروب كردیا

 قهراتروقندیش» وردو رتلاحوب تب روب هتسنا كیا تالویارپ اکہ یدع



 هک رابنوراهنلافلا ¥ ۱

 یدلاق ےک برع نکلرولوا رم هی یک وص اقا ردیللوا شکثود هنتر
 اهد لر هد یدلاق هد هرناسج یدک یدقیح یس دنک یدقا ار هدوصی

 رولاشروباش هلتهج یتیدلوا رواش یم ا مدالشاب هکعنا قاره هدا زب

 رواش هکمدقاب کم زارقود ادص سس هد هلا مداح ولد:

 یرکیدوروشاج یسبرب كز هبراج یدلک هقیج هلبا هه راج رفن ترد
 رواک واش یدیاراشملک وب تان ورشمو تالوک امید یسکیاو هسبلا

 نالوبعوقوهزه راج لرهد مدنلکب زارپ یزسزکسردبا وفع مدنفا لک

 یسیکو  هکعهلهسنک ی ب یسیکر لیدنب وص رازق هنب رزوا یتراشاو یما
 مدناعب هلتروصرب هناکولم تباغ قرهنالشاب هکمروس نوباص بوکو دوص
 هسلا اطر فاکمتاغهدعب كر هب ارکشورلت رشرار هلمامتدچ ندماجو

 هجو كت اعروتءرحردقوب نکل مدراصقب راص هدرب لز وک هلساسنک |

 م: یاب سب یدرواش مدا هدر دکو هشیدنایبالوطندم دم هلو زونه
 ىدضا كب نسح مدقاكردنا لالدتسا ىلابلا نام ندلاح دیصات

 مرو روک هدنجا یا رم هدا زك نوجا قمالکآ قبس كرللاحوش یزس

 هقسشب ندنمدخ نسح زکلا هزس ارب ز زکیتجوک ہزکلوق هدباب وب نک
 یقلف میچ هنجراخ تنسسراد مهفیطو ردقوب متیرومأم هکلیوس یشرپ
 هتسشنا رکلواسربص ر دق لوا طعف زرکسرغ اب وجت یجدزرس مردبا نظ
 ولد نکس رالک | ماشحا وب لس كرااع وب یدلاع یشرب 2 هماشسحا

 یدرب و باوج
 كااحوش م هل یمگیدروتک ل صن یماشخا هن رزوا یسدافاوش كيرع
 هرکصزار و برقت ماشخا هسیا لاح هنره مدالک | قغیدلوا لاحتداعسرب
 یدلدا داقءا یرلمیلاب عاونا هدنفرطره كغانوق یدلبا لولح هک
 نارارهیب هرتادرب نالو نب نماهد ندر هراد هلج صوصخما ىلعو

 رلیدلیا رپ ونت یک دنوک هلیداتیا یرامولاب و رالیدتف
 قر هلوا نم هلب ریآ ندمابروباش هرکصندکد لبا لولح ماشخا هرکرپ
 ردرلکجهلک یدعشمدنف ا هتشدا هرزوا قل وا تیلست هکروب و كمردنلک |یب

 رایدجآ ییوپف رب راج یدنلاچ یسوہق تغانوق مالا تیاهن یدیارید
 ( روباش )



 i موش وا 3
 ماخنالک یدلبا تدوع هلغاخو و لابهتسا ییالک بوقیح ٥ :رشط روباش

 بالکموص هموزوب مشلباب ناسم مناخهلاح هک ماقاب رمچآ را>آ ینوزوب
 مدمهدیا عقد یک ارغتسا جد تدمر ٠ هرکصت دکد لک هسا , عع راشم رس

 كناغلذ یدا هدشارس كسامهط هاشو هدزارش نیداقهلاح ارز
 ردلکد نکم مهسلد ردسشعا كرت ییارس یجدوا هرکص ندشتاقو

 .هزوس اهلا یوم تاهتروایب هدا رت لص ردداق ارز

 سو دارو تبع ن متاهل همون ام
 اهد مهسلار دنا لفن هرس ی هراکح نکلیدرب و تارغسا هز كعد دلو

 ینراشا كناهبلایموم لر هدر دزس همش تجه لوا بجوم یر کبار غنس اهدا ز

 هغاب املا یمومو قراقیج ه هرشط ز هب راج رکو روباش كلرک هنب رزوا
 هبهیاک> هلتروصوش یسودنکق راروتوازید هبزید خد زیکیا بولوقوص
 یدلشاب

 هلصوب ینیدزاب هلماضما منب یزس اتخاذ هک یجنکا رکی نسح مدنفا
 هدکعا سح هدنکر و نوا زس نامز ِ توعد هب هب هلا

 هرس هله یدشعا ف رعل هرس یتا رد كسوهو اوه ییددلوا

 هدنعح یج هيم روط ورک ندگمسوک نت ار كنو قتشع نالوا

 نوکیا نص وارد نکشماعاسومارق هلا یدک یو
 شمالشا رکان هب یدازوا نوزوا درس هدارکلم كر هلک هم هطوا ےب

 اکے نالوا هتسح راطخالاب هن رطاخ نیدعویک ههگ قلارا وا یدبا

 یکی دعو نالوبعوقوو رکسکج هتسوک لصن هنسوداک ی سهج رد
 مکج هشوروک ان اد هلئسح اب اوج هدمگبدید رکسکح هیلا افا هدلوپه

 اهفاو مکجهدیا تبع بورغ اج هب هچخ؛ صاخ قیص قیص ینسودنک
 تراسح درب وكعشع قئرا هدهسلا همی وزار قاذا كالاحوسش

 تنجلاح وش یدد رویلک ندلاقةروقندتقاع تماخو هل وا هب رزوا ,
 هنسودنک هل صارمعا کو ندنددلوا جد لععراک هد هساا لک د یرآ

 یتعاخو هحردو هل راجا قبح كعاشوار اتو مدالشاب هکمرب و راتهصت

 تراسح ردق هل هدر سا عرب ب كل بد مردیا به رکغیدریدلاهزوک ۱

 - تی



 یک راهنو راهتلافلا ¥ ره

 كرس تروصوب هکنوچ نکینجوک هلاحوب رس كب نسح ماج اما مدلبا
 دادزا هسبا مدراوهن رزوآ ر دف هن نب ارب ز یدلوا تمدخ نیع نوګا
 تاب ردقوب هدانهاذ ی یداوا یرث ان رپ حه هقشب ندنف وشو قشع

 هكلاحوش م اطلس مدنفا قرهیمراو هن ا قترا هګر وکی اودو
 ندلتسح کک اداهاروم هلو | نیما ولرد ر ملک وک ندننبف اع تماخو

 رددال او مزال کلا وب رعب دن رب هديا ول هسا هل وا رکسفح دم هل رآ

 نکل مروی هی هوپرب دن رب نوا كسب ه شب هیاه ىلا لسحب
 لاک انها ذ هدک دید مرویم هدأ ترا سج هکع ضرع هد رث ر وصح

 هدنسار , لفع مپ لب وس یتالک هن رطاخ هقروق هلاح هخروق هلترودکو ساب

 هباذ یدید قوب یکجهلکو یکیدلک یٹرب جه هلع نوعا یتیدلوا
 یدلبا توکس كر هروک ی نل ولح ماشخا هدکد لک هلحوب

 6 نوک شب ناسفط #

 كن هکلم هکر د ندننغا هلاح هليا زاغا هب هباک هب ادیدلو | حابص هک اتقو
 مدنفا بولک هتراسح هدمهو مدیحآ هنسودنک مه هنب رزوا یمالکو ش

 اوکو ر کسلع ا ر ییارسو رک هسیارتسا قماش هدکلرب هل سح

 ۱۰ رس ِِ کشید یاب ۰: سا

 كوس ر ردقو یدعش رکسامگ ز او ندع>حو مادخ هجو هلیسسح

 ردیعلاغ یسوهو اوه كنسحهد هجرد قجهلو اروع هراتخا یخلراکدق
 هلاسح مروس هدا زاهد ییسح ردبلاع توا هل درس هارب هدمکیدب د

 هش اغو شد الا هدناف یب هلب و ےضار جد هکننا وروق هد ع هلواریارب

 هل وس قباج یریب دن كفیدلوا شلوب هلاحیا م هلوا راکسوهندن
 هزرسهد یک هدنب هسیا هلی وا یدید ع هدیا تبشت هیارجا یب اجا لاحرد
 ندنوب مدآ , و یتخیدلوا توا عونرپ هدنب هيد م هديا ضرع یهراچ
 یک و لوا تعاس یکیارب بوشود هرب شوه هسراراب وق هنغالوق یارب رب
 مهسا راب وق ندنواوب هنغالوف كنس ودنک یدعشو ینکج هلک هلاحرب

 بوک ن ہیک اا ندک دتا نفد ردا نط شاوا ینا قلخ

 رکود هنروصوب یب هباکح هلاح مدلی وس یمجهراقبج یتسودنک

 ( رکود )



 ۸۹ ۳ # م وم رب 5 و هداکح ¥

 قلوا شما | تافوانهلذ نیداق هلاحناما بودیک ن دمشاب رقع 'رمکو د
 ردنایحر زونه الذ مکب نسح مدنفا مشمرغاح وید ردیمراو یلاتحا

 رەد كس ووا یس هلج یدعش هلک د ییهباکح مردبآ حر طعف

 یدلبا ماود هدنس د هلاکح هن

 هلاح نامآ قرهلوا نارمح هنقد کهداصوصخ قلوب یب راج وشا انهاز

 رارزکت قرهلوا زفر هباب مد ردا تاو هدلاح نا هکلم ی نداق

 هلا ازحا نامه یهراج كد دل وب مرواوا یضار هلناح كم هکعا دلو

 ۱ قدالشاب هنسارجا كلاح باج اینا هج و رب و یدید

 هتاکش ندنسیرغا شاب هد ما لوا اشعاذ هک هل وش

 رهر وب وق هلواورب هدنحما یارس دن نوک ی سنریا یدل قرهالشاپ
 یدلک شا ےک كهاش مدلبانالعا یتغیدلوا هتسخ كر كناطاس

 الا هلس نسا ر چ هد هسلایدلبابلترت راجالع ماطر و

 قرهشال رغا هدا زاهد ن هزت هرکصندکں یک هلتیروص وب نوک اقر

 مدلبا عضو هنغالوف كناطاس یناریرب ندنوادوهعم نوکر تبان

 ' لی ناطاس مدر ورخ هاش مدشوق یدالشاب هکعنک د یلاعلاحرد
 یدشوق نامهءاش مددروهتسا كعشروک هلکزرسنسدیماو هتسخ

 یدالضاب هقمالغآ كرهروک شعنکد یلاعكرق هرات كتوا یدلک

 مجاباب ییکوس کى ديد قرءاوا تبصو هن ردپ هسیاالذ
 یراتچ كمرا رم ی هناردتاناذع نالوبعوقو هدمتحردق هبیدعش كنس
 مکیدلیا تافون یدلاق ماحررباکس هدمسفنرخآ یدعش نیهدولوا ید

 نوسُت ااتشاه راج هقشب هفرشوب نوسنمالسغ نداق هلاحیعشعت نامز

 یدد نوسلکب یرا مرید هک اقر es قرهلوا هل صد ندوب

 یدراو و کن نو و هل وب ندهباکح هاد

 < نوک جلا ناستط
 هلل دص هراکح لیمکل هیاد هدکد زس وک شان تولوا حابص نوح رن سک۳

 E هع رک یر هیلغا بسامهطهاشرکرد تون الْشابهزوس نایت نو

 تاباغش هزلاشن ا مزق مهراب رکج هرکص نددک دنا لو یسااصو
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 دڳ راهنوراهنلافلا 4.
 ةسیازسیا نداق هلاح رکا ردلوبقم الماک كراتیصو ةیفامعم كسرولوا
 ارات كلوا نکیارید مردا خارج یسودنک هلبارلماعنا هلی

 هنسهراد قراراب وق ییالبواوءاش هلتهج یکیدک ندنسیدنک ی در

 ح یدنک بولیکچ
 ینیدسج دحج وم قصو هرکصندننافو ع وذو كناعلذ هلتروصوم هتشبا

 مدراص هلی هقوچ ضاب رب قیدوجو هقشب ندنیفکیو ریهجتو مدافرن
 هجورب هل لا یدک ندمندلوا شەر دزاق هرزوآ ےب رعت ید یرام

 ید كروباش یدلبا لولح مک یدلکح سکره مدلبا نفد بولطم

 هک یز یدلک هاب یسی راب هک هلتمج یفیدلوا یتامولعم دشا ور
 ندنربف ییاطاسهدعب و دابا ف شک ینارطا هرکرب ود نیوسمهازوک

 هوا لروباش هرکصندکدلک هنشابیلقع قرارافیح ندنغالوق یتواو

 لدروتوک ۵هناخر كحوک ینیداوا شعا كرادت

 قرا هرکصندقد راپ وق الب واو یوجرب هلتدوع هلارسنب نوک سنا
 راند ك نوااکب هدنکیدلبا ضرعههاش ىج هیمهروتوا ؛دیارسوب

 مدلو یناطلس بودیک هرکصندنوب یدراقبچ خارج كردبا ناسحا
 قدنارا یزس بوودنوک هبارس یروباش یدلاق هغلوب یزس شياو

 کار ندرمیدالکا یرکتیدلوا هتسخ هلبرثأتینافو تناخاد هد هسیا
 قارس هدهسا كدلبا لاسراهب یرواش هدعب بودی ار ص ناوک

 قدلافقد رشاش یرمگجهدیاهن ندنرلکدرپ دیک یو دلو ادیان هل الر

 هکماد ام عاج بوسل نب زونس هدک دلک هل ون ندهباکح نداقهلاح

 ضازنعاوید نکیدعارادربخ نوصن یب هوا یدیاراو نکتشت هل وب
 هباتهاذ ځد نب ینوبحردراو زکمج مدنفاتوا  هلاح هد هسیا مدلیا
 هعشب ندریچوا ینوبواوا مهم كب زمششننکل مدا شعاراطخا

 یتافو یدک ناطلس رظد عطف ندنکچ هلک م ال یسالتب بل

 ناحما اهد» رکو یرکفج دل او هدنکرحو لاحت رس ةت رزوا

 یدلبا بی سات یکمامرب و تامولعم الصاهزس هدناب و نوا كعا

 یدلبا ماودینآ هجور هلاح ةباکحو مالا یب وند



 لک د ییارسزکلاب نگناش و لاش ها تس> هاه هل وب هدب ارس یر 0 € موش ر زوٌدیاکح $

 ندانهاذ دلار وس یتفیدنلو هدندادعتساكقنا رد یتاهجیارنس
 یزس ندنفیدتل ون شم ندشدا شداقترا هد هسا دل وا مدان هكذا

 هلیساو !ماشخا هدکدروتک هلع وب یهاکخ هنادودقدلوا لوغشم هلقمارا

 یدلبا تنوکسن

 ٭ نوک یجتدبناسفط
 یزارش رواش هراعب كر4 هر هناکح هن هاد نوک یس ادر

 نکل یدخار هلحر ر قدمالفو و قدمارا یزس یدلبا تسواتلا

 ودنه 2اا كب نتسحر اک م احنا ىدمەلوب هدر ر ەراخەئ

 بوقیچندزارش یسدزب وید ردشتک بولآ یتشاب قر هناق هنکوا قب رهن
 | هرکص نوک یاربو لدروک یز مهب رفس تاکرادت كرریو رارق کمک

 دات هب وکی نوره هدنرزوا ی دن ارګ رو کذم هر قدلو ۳ ناورهلود

 یدبا راروضو رارا یزس ردیکر وباش كلدسیدناردیا
 تفورپ یه هلیدصقم كم ارجا هدنا هلماک تار یخایسوبشا

 ردنا زاذکو شک هدکلرپ هلعاجو تیعچ قرهسل ا ندنأب راک

 نالوبعوفو قراسفی> رازسرخ یلتیلک «موشراق نوکر هدک ةا دیا
 هدراب مز و راددب وص قا راک هل لوا تولغمقلح نار اک هد هب راک

 یجدیزب یک یرلک دتاامغد یس هلج هساراو تارهوحو نولا ردف هن

 ندلاعوش كناهاد صوصا ىلعو كرم هلج را رلبداا هسا ثك
 رذلک د نکغ الصا كعا فد رعت : زا نالوا لصاح ییالوط

 .قرهلوا ناربح ےہ 3اکاب لاج ہدنراک دتا هنیاعم ییاضهلذ ررسرخ

 جا قهسناص هلیساهم رکد ینو ردیف اک تووہ نوا مزب ناھا
 هدنرلنس یقئاص ههاش زورف یهاش راهدنق ییاہلا راش» ود ردشبا

 رابدتالقن هراهدنف ی نم هلجج هن رزوا رارقوب و رابدرپ و رارق

 صوصح هدراهدنف ن وجا قعاص یاب وهنم عونره لرارسرخوشا
 یک یرلفدناصیناب وچن مر اس هلیس هطساو رانوب هلعْل وب یراهداو یراقاتب
 راوطا كنا تهلذءاش نوتراقیح هنن روضح كهاش زورف ید یزب



 ٠ راهتوراما فلا ل ۹۹
 یتعتدلوایلهرن كنسو دنک ی رهلوا نارب> نمروکرروک یی راوسشمو
 ندنسلاها همره هلباروتفو ست لاک دا مل ارا شم یدلبا لاوس

 ندکدلبوساهد یدرعل چاقرب هتسودنکهاش یدتا نایمرد یغیدنلوب

 نوح امو یدلا نوتاصیخد یزیچوا هند الاب ینناملا ل رم هلج هرکص
 ما هدنس هصوصح هرباداضاد كردبآ نییعل هرئادرب هجو را

 ییکیدلنا رقت قو ماشحا هاد هد یدالشاب هغلوا لوغمسم هلن |

 یدلبا توکس كرهروک

 د نوکیجرکس ناسفط #*
 دصروک یتفدلوا عولط یاههعل كدنوک باد یدلوا حاصنو-

 هکر د هلماماود هده اکح یییدلوا هدکالقن هتشمدهاش كکللا یطعا

 هار هیمهدیا لمحتهدنآ یکیدرب وربخ یتغبدناوپ هدیارس كنااذ نیدالاح
 كلب هروکاه درب اأ ذ هدلاحوشابعع براب نامآو مدکچدرمسآرپ
 2 ار كت کوڈ بحاص هاشداب رب نکعهن یم هلو ارسم
 هداروا هرا <: وا رولیهلوا لامحاهن نوا كلب هروک یماناح نائلوب

 هلأاح ا رد رولک هج ندنلا هدک یکی هم شب ندقالغا هد ارو نو
 هدنفحالذ نک مرج كب هرکلاحوش مدفا نداقهلاح هعبالشاب

 ندنو و مرولوا نونم د هتبحت قدصراموبشا نککیدزنسوک
 شلع یتساروش ردراکرد یعجهلوا نون هلیسهدا زد كلاهیلا راشم
 لذ هلا هدکمرس وک تن هحردهن هنسو دنک هاش زورف هک ن کیوا

 نودو ردقود درا نس ینلکوک لر هتسوک ترف ر دقوا هلن املات

 ندنجنوش نامز یکیدرب و رخ ینکیدلیا فداصت:زس هدب ولک روباش
 ؛لزسهجکو مب و یصیصخ هزس كنهناخوب ردسشلک هنب را هجرد قلیا
 ردشلوبعوقو هنرزوا ییینورما یدنک الماک مکلکلک هرکب روضح

 قرهلا هنا د یرواش توقلاق هرکص ندقد_ُشلوق اهدز او و یدد

 یدتا تدوع هبارس
 ییدمرکو قت وا هع زوک ردق هحابص دهکو ا هرکص ندنتدوع كنهلاح

 هنسهلون شعامشتودعو ینکح هل هلک ماشخا یستربا كنانهاذ هلاحیک

 « یهر



 نا هک موشریزوژیاکح ¥
 بوتلوا ماشخا تان یدلک ردقلساکب ید نوڪ یسربایبح

 رابدجآ یب وق بوشوقرلالخ یداش وا کروب مدیود یتخدنلاحوه

 طقف مدنرکس هتلابقتسارابدرک هب ورا اهاذ هلنداقهلاح هکمدقاب

 قدعیج هب وراقوب هلبا لاحرب مدنابق هننراقانا قر هیمهل و لاحت هقطا
 راثآ هدرع رازوب زمتلراص هزع ربرپ هرکص ندقدرافیچ ینبشراجو هج
 یدیاراقآ شا یک لیس ندزع رازوکریارب هلمست نالوا روبحو رورس

 ریا تیاهن قدمهلوب لاح هکلی وسزوس هنن ردق هتدمرب هدهنوواه
 ك.فحبانح قراتوطندلا منی راشمو قرهروئوا هن رزوا ردنمر

 ميدلواراحودمنب ؛دلاح یکیدمش نیلا رارک شن هنتفطاعو فاطلاوش

 هب هجردوب یزپ هد هسیارونلوانظ عنامركوسب هدهرهاظ تروصیسادیق
 هد یق كرد ا عف دید یئاموا هدنیشمو ةرداق باتحندبا ققوم ردق

 كن هلیلج تقفوموشا ردیاناشحا تیقفوم هکمروک هدکلر یر

 هجرکا كثسرروتوا هلبهافرو e هد هناخوب ر هنلولح

 هلسارلاب هد هسیارولوا هجلکشز ارب كمروک ی زع رکیدکی قیص قیص
 مر ندنفرط نیداق هلاح طعف اب لکشم قلامخ 2 كرم رر

 هراکح هز یلاوحا 23 هدنس ندکشدلوا فقفاو ریش رکن سم

 یخددلوا ماشخا هدک دک هل وب ندهباکحهناد یدبد مس یکلیا

 یدلبا توکس بوروک
 + نوک ىجز وةطناسةط

 كنانهأذ هکر د ندنفرطنسح قر هنالشاب هب هباکح هاد دق دلو ا حایص

 یتیربخ ینافو قرهلوا نارکس هلب رکس یتاقالم فرشو نادنخ هلیناقالم
 دن O یل رط كلش وردو ی۶ ارطضا ورأت ۳ نالوا یصاح ن نامز جیدلا

 هدیگندلیا داکح قرعو صد رعینیئاحرد كتلذم مکیدکچ ن امز خیداص

 قفرا یا من نیه نر دکحیرلتذاوباکس ها انهاذ

 مداد هن رافاناهثب یدلید راردع ندنو ید:د یدلاق لح راک

 هقاشمو نح کاو اراد: رککیدزاس وک دمت> ےب زس مدنفاو

 لصاسمدید 'رکسلغا وفع یکه ذنب نسردکتد شما جھ نو هلتبسن



 ۱ ۳4 راهتورا منا فلا { 1

 ارت حایص قدم هر ال کا ینکدک لص كن دهکو | مالک

 مدنفا هدب ولک رواشو هلاح ن ربات لدا هدّننظ یدغوفوا وسلا زونهزب

 ردا ربدکت نر ودن ڪڪ ناطاس نامز یرلکدید لهدک قفز

 زکسرویقار تحار نوا تعاسیکیا ییاسنا رکسرامد آ نسنج مع هن

 چد یسدنک هجر سوک شاب تذاک ا هرکص ناز نکل یدد

 یدتک ب وقیج ارجالاب یعادو مسرلردنا فارتعا ییغیدلوا شلاق
 هنزاوم یتداعس مد دلو لئاناددحم هرکصندنندوع كناميلا راشمناطلس

 ین موق رخ كر هلک همم رطاخ شیو رد مقفرو مئسود نکیا ردبا
 ةر ندشادلوا حابص ود ردا ق! رح ییالوط ندد دلوا شعا باقا
 قوخاهد مدقیح هغاقز نوا قلوب نس هدنکو مدنک وفا

 قلوس مشادنرفو قدشالفابوف هلفداصت هنسودنک اقافنا نیزسکمز ۳
 هکنوح مرویدیک هنارسدار اک نوحا كع ارش لاح م کیدلبا فداصدو

 1 og ا ینرکفجسهاوا شا قار یالوط ندقب ودیغ

 موییروک هدسفاق هقشبرب نس هدلاح وش نکل مدیا شنا قارع
 هدزس ندلاح وش مدانا تداعس در دم هرز ا هل يسعد هت تفایف وب

 ردد اع هزس هدشهدربكتداهسوب هوخالا بنح هکنوح "رکسیللوا نون
 لر هد رونوا هدغانوقمنب لکو تبا كرت ییارسناب راک هرکص ندنوب قت

 تان ر كعانوق مدربد رک یژهراد نوش و مدروتک هعانوق یتسودنک

 براب هلاشام هل اشام اار هبهطوا ره یدنکب كب یاش رفق
 نیل ر هلت ول < رک شخ اتفبس مدح هناکس هاصد نارا ترش

 نس یدرعا لصاو رد و ندنفدلوا هدکءد كلدسا ناسحا هداعلاقوق

 هدنگیدرد تاسف ول روک ی هلا یدونشح نر ف لاح تداعس وشا

 مدارب مر واوا نونم سکعلاب رخ هل غلوا تادرب لقاع تباغشورد

 قدص قر هیلق اجوق ی وید ینرلوا نودع هسدارروک هدنداعس یتعیقر
 توفص هنسودنکو مدنانآندغوفص لاک ید نب هنس وکی نص واخ

 مدع هب لک | ییکیدلبا اسقلا هب الب رب یکی یاب كلردبا هلماعم هللا بلق
 لر هبد ملا هبافصو قوذ رکلاترپ یدعت هلب وب رلاح هتشیا هتسودنکو

 ) كشد ورد (



 شلضاح هرفسو تالمدا یار هب راح بوتوط نکلینلا كس ورد

 توکس هنکد لک هل وب ند هداکج هناد مدروتوک هنولاس ص یرلفدلوا

 یدلبا

 + نوک یگزوپ 7

 ا لار ( و رک رو E قروتوا ا

 لر هيب ندرلنوب رل دروتک هسفت مط اراسو رابابک نوک انوکو (زراب و

 تلاحنوسروط هلل وشقلوب قرب نیک لر هګا ندرلبارش لزوک لزوکو
 شاو رد هدلاحوش قدلوا شوخ_رسساتداع قراخآ هل یتمز ال باصت رکس

aeقیاقحكانومدووکنس  O 
 ندش ینورد زار قو تجاح هتابنا یملدلوا كه دص مرح كنسن

 ییدسوک كرزبخ و 4 لات قلشوخرس یدن هدنکیدرد دعا در

 ضرع اکس ییاسا قیافح هتشیاما دنکح هبنااکسو قر هل اقهتوقص

 میدلوا ردکمو نور تباغ نوک مکیدتا فداصت اکس ن مب هدیا
 ار ندنال ا زار ش نالوا مهب وب نامزوا ردهدکر طاخ

 هداروب لا هدناحوارکم مدیا لا نظ یدتیا تافو ین آو

 ئالم كناخحاذ رکلاب كرد ردندنراهدی "رک كهاش زوہف ید ماخوا
 هیسل ورد ی هلج هسااراو مرارسا ردق هز هعبشا ندنساوا هداژ

 هی طقف ر هشکد یسرهج هرکص ندکد لک ډ یعرب رقنوش شد ورد ۱

 سه رمص یراهد رک هاش زورف لا ره نسح لررتسوک رو تاون

 ن هلیسء د رویلک مال یلوا یر هداولا قود هسا رولیفاب دنسهرک

 نسح وا كسروید هر س ردارب 1 هل وتصو صولخ لاک هب هر کت

 هدلاخ مکیدوس یتسودنکن  صوصخاب یشرب رمغص د رعت لاجوا
 سوک دییشرپ نوجا فرعلاکس یا نیل دیمهلوب ینا راک ۱ ۸دلاح

 ی رح ندگیدید كسرروک. تفووا ر دکج هاک دارو یسیدنک طوف

 د



 < راهتوراهلافا ¥ ۹۹
 كب مهسا ردنا شا یکدعو هجرکا قرال راص هلن وب هلدنونم لاک

 یدلا نایمرد یتفحهلوا نونع هدابز

 هدنلام بو روتکبوتکمر اکب ندنفرط اخذ رواش حابص یسئربا
 یتکحهلک هم هناخ هرزوا كلا هدکلر هلسمب یترشع ماشخاوا انهاذ
 ندش یسودنک هدقدوقواهد وری و هرم صق ییوتکم یدبا شءریدلس

 یناصو اكنانعاذیسدنک هدانزندن ردق هماشخاو یدلوا نوتم هداز

 الو ترس هدایز ندن هنلولح كندهکو یدلوا لوغشم هلبس هرک اذم
 مدرولوا لوغشم هلا تاکرادنوید كج هلک الذ هسي انب یدرتسوک

 مدلرضاح نس هصام ترشع بودروتك ندنعاوا لرلبارش العا لا

 ماخ ردارب هشی ورد هدلاحوب یدلیا لولح ههکو برفت ماشخا تیاهن
 بسانعرولوا بجوم نتدح داش یسهروک نس هصفد نام" یکدلک

 تصحر ندنسودنک نروتوا هدهرنادرب دحو ربآ نس فسا و

 كلمو یدسلاج ید وبق مدد مری رغاچ نس هدعب مدیا لاصسا
 هلرل واح كندمک هاد داد یدرک هب ورا هلتمظعو نعشح لاک هداز

 رونم یناهج یکی سللا ریونت سح “هنا كناتهأذ لاج كرد صرق

 یدراو هتک دل هروک یتکىدلنا

 ۱ 6 نوک یتبرب زوب #
 «دهباکح د هباد یدزتسوک شاب باتناهج باتفآ بولوا حابص نوچ
 یدل تولیکح هب هر ادوب شا ورد هدک درک هب اما ذ هکر ید هلن اماود

 رطاخو لاح كدلک هب هسطوا درب و هلالا مدح هلابفتسا ییهداز کلم
 هرکه ناک ولم تابانع مکید ر 9 ردق دن ید ماطلس ۰ رکصندنراشفتسا

 یکیدلبا تفافر هدکلرب هنس یکیا مردیا زا بناهد ینرکفطلر يمض
 e دهکو ردهداروب نر هراد وا شا ضرع هرکناک اچ هوا

 O E و هدکل رب ید كهللا وم ميف ر دش مزب

 ضرع هنس همش ندنس م: یدرما لصاویاو هدیگندید اک یر روم

 : هلبا زادک و زوسلاک سکعلاب یو هدرب قجاناقسق همکاکعیا رادید

 مدنفا هلبا ماود هداجر هتبنب هد هسیدلبا دروید تك.روبهدیا اجر یتس
 یدنک )

wee 



 ۷ ٩6 مو رب زو باکح
 لوبقیباجر ردمدآ رب یس مهو رسم هلک و لماکو لقاع تاغ یسیدتک

 یفجهیلوا بجوم یرأترب حجه هقشب ندنتینونم لاک هصب رکعلقلوا شا
 یدید مروا انعر کج هیللا ناجا ید یتلانفرب هنوکر اسیک

 مادر کاجررچمه تكنسنب هلبا روطرپ هنانو ر اتهلذ هنیرزوا كنوب
 .كسرولس نسهنن یدضوط هاد نج هلو ارج هبالب رکو ص كلاحوش نکل

 ییالوط ندلاح وب مدنفا 'رکیتوط تحار یرکلکوک هلیسید
 هبالذ یسودتکو مدرغاح یشل ورد ر هيد نوسلکاکب یلانف كح هلک

 مدلیا ےدقت

 لوبق هلتیاعرو تاغا لاک یشی ورد نوا مرطاخ مب درج «داز كلم
 ربارب هلشداق هلاح هرکصندک د لدی ارلیدرل ند هبت ندهردزارب و یدلنا
 ناهجربار هلسامولعمو تاردلاک شب وردقدروئواههرفسندرب رگدرد

 . مدار راکفا بحاص شمریا هلاک شمروک تاعوقو هجن هجن شمروک

 ندنسودنک هلبباهاذ یتحو یدریو قنور هدابز كب هترمشع مز هلفلوا
 الصا یدق شب ورد نکل یدریدتیا سحاکب یفیدالشاب هفلوا نوت
 ندنغد دلو !هدتمربدلوط بقعرد هش هجقدتلاشوب وهدتعلاش وب بویعوطولوط
 کک زم كبدا "راد كلرهری و للخ هشناعذ ارکس تلاح هرکص تعاسر
 یدالشاب هفعْساطید هجراخقلاراقلاراو هغعشالوط «دنرزوایطیحبوقارب

 هدهسیدبا رو ازوب بورارق قر هلیفص یناج هحک دروک یرالاحوب الذ
 طعفیدیا رریدشزوپ هبهقیط) هب كردن ا وطاخرد قیاعر هع رطاخ من

 هلتراسج یکیدریو كرکس «رکصزارب بویلأق ید هدناحوا شی ورد
 الذ هحاوا سداد ردق هکع وا قرا هش وب كناعلذ یتلوف

 دب زبیاو یدارکن هري یری بخ بورو اقارب هنسکو کك شی ورد هلتدخ
 : جد هاکنوب هدهسیدید مرهزاکشاب هداروش كنس یدعش اریز همادلو

 هنسورلیا اهد كنارج ةياعر هع رطاخ مب و بویمهدبا نیکست یتتدح
 هسا اب یدک بوهبح قرهلا قیشراح یتس هم بویمهراو ید

 رارذع ییالوط ندمکلرسه روش نالوبعوقو مدشوف ندنس هفرا
 هداروبدب زب وب كر هیعهدما نیکسن یتتدحواردرپ هد سیا مدلید ز وفعو

(fA) 



 TT یر 4%
 قرار ار یر و اشو یبداقهلاح ناي لانا بع طق نغج هبغآ یغانااه در هعقدلو |
 ك هره باتا ل وا .دک دلک هلحم وب ندهباکح هنادیدلبا تعجر هیارس
 هع دك ال اعںاتفا ی رولواهیش ات A توعرجلر هنر وهه هايس

 ۱ یدلناتوکع لر ءروکی یکی تک وتر> ند رقم بابراتتسالاب هلب!لیلهایس

 4 نوک ی جل درد زو 6
 ۱ ناطلس هکر بد هل اما ود د هزوس ندنزغا ۱ و ل هاد هدو دل وأ حاص

 مدسل و رگ حط ال هدنشاب ه رس هن ید ورد مدساک هرکص 0

 ۱11۱۶ زوم قراره همشاب نا هن رزوا سان د ن
 مو رام ھ هک هراحهن E احر ىج ەي ا و = هلس

 یکتیلبجنومل دتا ۳ نوڪ ردارب 2 "ا ر شوخرس

 موش ادا نکح هدب اودع نس عاخ ه a لدن وف هنادیم

 کوس س قرون لاک هاو >اکی هد ابو هد هس لتس اے كعاافتكا

 یسزرسوک تدح رددوا كما ۷# 5 ا رونه یران داق نس همزوا

 ند جوش یدک هكتعوح هسح وب ردنوګا تك دلوا هدار وب کلش

 یگوسعدیدنآرات هل وب العاكي كد اهیلوا هداروب نسرک ار دشمال و ارتأت

 كشوخرسر هل و نکل مدتسنا كمردلو | سودنک هنن رزوالاحوش ینرا

 تشامسار داعش قیاطهو ا اع قفاوم کمر و تها هنا زه

 قیفی ودزر دالك ازوس د وساک هنشاب عع نوسلواحابص ل دههروک

 مدلبا حا هرافاشوا نب رلمروتوک هنغات نسو دکر خ أتلاب هنوک یسئرا

 هله مرویماقا هرکز وب به محل ا هد ن یدلو ۱ لص یدلوا ردهسلارپ

 رو دو نقثرا مرو زر ییالوط ندنکیدتا هک ناک هملعع ناخ
 كس دنا عاخ ن و کج نی بولا یعشأب ا ید دن رهش

 رک یدلید زارذع هج ردوآ یدل» وس فال ردفلوا ود مجاتح هنن وقع

 یساحر و مدتا هلس تج سده رح هرکص ندک دلراومع ییتحاص کا هک ۱

 وفعكردباتشندنتمادتروص,قرهزاددغاکرب هناغاذ لاحرد هت رزوا



 ۳ ٠ موی زویاکح 0
 هاا راشم اقدر ۵ءاحر ¢ یساحر نالوع وو هد اوح قالطاو

 رواشبوللاج ویق مروت ر روت بوزاب یب وتکم وب اهد مدلیا غلبت
 هدنهلع نشو ر کل او نغدداوا قاب یتدح كناطاسو یدلک

 هتسودنک ییوتکمیدرب ورخ نغیدنلوب لانض عید هدمهلع 2 لکد

 هداعا رک رواکیرواش هلر افعتساو راذتعا ماطر ید اهافش اطعالا

 همان اوحر ندنفرطاخلذ هلتدوع روباش هرکص نعاس جاقرپ مدلبا

 تجکعا فازاو تارا صرع یی وود دم دلا هست
 یرطهد هسلا شمابهدا ودع هسا لات هن ره ییالوط ندنسلوا شقا

 شمربدلت نکس هلک مزال نک توک رد راهدیف هیتفرظ تعا ا
 .هقشب ندکدتا لوبق هنونملا حم خیل اب هشب ورد یبفیک ن دنغیدلوا

 تعاسترد ییرطب اهد ی هد هسایدتسلا جد یک بول تعاسوا

  هنلکا | هلاق هدکلرب ید هصکوب "رکس ردیک تقووب نيرا راو تده
 مد وعیلا ود

 ریکلاد د او دک ر دقهنره رهروک بس N كنوق ر

 ےب یکسا ہر هرکص ندکتا لج هغلش وخرس یلاح وش هد هسلا مدلوا

 تاشیورد دن رزوا ینامرف كناطلس نربان و ندششدلوا شلاق قاب

 شعهدکلرب ید ههکوا ندنکدلبارث ات ههادخاکب یقراقمع وقو
 مدلبا را نیسم سضاح هرفس كرداوزرا یا ترزشعو

 لود كب تداعس تكمداو ۱ لئا نسح ۸ درع یاتنا شل ورد

 ندندسفم شا نالو هدعمتا مطخقهدنلقن وناک وند ی شوم

 هنن بقعرد هد هسندنا ردارکصو ردالح كحهرارشر , قلارا قلارا

 هسا لاحهنره یدیا روشقلاق هتاریمت قرهالبوط هتشاب یلقع

 لواح قعاس یقاّعفا كس ادورا ناوک شا ادروک ید ندهگوا

 یتددلوا شمروتک ندنفرط ماخ لوا نوکر كر واش مدعلاق هاکعا

 شد ورد مدر و هشیورد هلیهلط بوراعیچ ندفدنص ینوتلا هسکرپ
 انوت«ییالوطندتاتعو ناسحاوشا صوصخا و ندنافتلاکدروکن دن

 یدت !توکسهدکد لک هبارو ند هناکح هاد یدنکب وقرحارکشتمو ۱



 ٠ راهنوراهنلا فلا 8
 اا نوک یجب زوب #

 e ند عا نسخ هللا اده هباکح هح هنادیدلوا حابصنوح

 . بس مدنوشود مدالشاب هکع| س> یدنفص رب هدکروب هرکصندک بتا

 هدنناببخ هنب هت ززوا تانعو ماعلا هج ردون هک مهلت مدعهلوب

 یسیدنتص كکروب نکا قجمر او ردق هب اشفا یزع رسو قج هلل و
 بسر جھ «دنادرمیدلک تین ورحرب اتداع همد هک یدراو هب هج ردوا
 ردنم نعل هدرب عیدلوا تیام مدلش اب هفمالغا اتداع هدلاح یتیدلوا

 ندقدت أ سوم هل ون تعاس یکارب ملا شم ندعدنک هدنرزوا ۱

 مد اا ی یاروکرب جیب ندا روپظدنا نان هرکص
 3 قاب هن ہں هرشط ند هطوا نوح ۱ یقمالکا ماس كنار 1

 را شمالغاب فص هد هنا اود كولب رب ندنراروشحالس كهاش زورف

 یدلزوج یغاب كع رت زد ندملد ناجشو ناخ یدیک ندعتاب لع
 ندارس نس قلاق یدنفا هلبا صوص روط ر طب اض مدشود هرب

 اکب طباض هد هلا مدد ردهک مج اوعدردهن جوص هید رارویتسا

 م هل یتبس ردنرابع ندکمروتک هنارمس بولا ی نکات را نالبرپ وب

 هنتلادع كهاش هکنوح عا اضتفا شالتو فوخ هس۱ قو كتحابو

 نی زسکعا قیفص هلیع ال ی یتحاصو مرج لكتاتح تات راردف و زو س

  یدبد نایازبوجت یردغو روج بج وم اا میرا رتا ین یتسارج
 ددلوا و وه هارس راز هنا هراس راج لصاخ
 هدانز كب نوعا كاس ب هدأ ا تاس کااحو هدهار انا

 د مارجامنالوا هلبا انهاذ یتحومدنشاط مدنوش ود مدلیارکف لاا
 هنر چه هد دسیا مدراو ردف هنلعحا یسلوا شارپ و ربخ ههاش

 راد ددع ترد هدیلوس> طة e ندارم ات لر دیمهوب 9

 هد مع نکلیدربا هر وص ماا د روک ۲ یتغیدلوا سا یباغا

 یفلقلوا ارج هلی بلص هلب وب و مدد ردن وا مز وب یدتک ندا
 تن ایصو تیاج كقج باثج کل اب ندنفب دوا مر مه بجوم

 كمالک للحهع ر وعش هلیسوف رود ناح قر هیلغاب لب هنن ادمص

 3 ( نوعا ر)

as 



 8 + موش رزوةیاکح ۲
 روضح یز مالک حت مدشلاج هغم اقارب نادیم هلق ناجم نوصآ
 رلدراف, > ههاش

 هنرزوآ ی ناتو ا هز د زور ثهاش

 ییراعدتل وبهدعهروتوا شد ورد دوه عه مکیدتا نظشمقیج ندراه دن

 اشفا ى رع رس هک یدلوا موسلعم ةهادب هج روڪ
 یدالشاب ههاطنتسا یر هاش هسا لاح هنره ردشد ورد رب زیخوب ندا

 یکتحابق قنرا كسروا هدنس یک ر 0 دنیا هیفسهآ هلروهنو تدحلاکو
 ثكکیدلک هراهدنف ءادکیدزوک دههدب زر رکن  هژلتراس> هن نس قود ل کا

 یک دشلا یتکیدتا تازاح هلباتایوقع لصن ی8 كهاشزورف نامز
 مزاحم اناذن یدند گدلسهدنا تاکترا لل ی حباتجر لوسم لا هلی وب

 "یبشره هلتمح ا شیدا شعل یمضاح كنجباغا اراد نوا

 رعقح بالج مهاش مدنف | هلتراسحلاک ندمدنل وب شمربدلا هز

 ا اوا یشرهدنادیم محا نوسروب داد رم یرک هناهاش

 ید هفاطتسا نوحا كمردتا فاّنعااکن قو یک ینددلوا تجاح

 زکسرروپ لاوس ییکیدری و تراسج ےک دباب وہ رک هناهاش تاذ قوب موز
 ناطلسقحم آ نر و تراسحاکب نوحا كکدزوک هتسهدب زک كهاضرب

 ماورپ ید ندصولوا هلت رهاظم كناشلا مضع ناطاسلواردعشع

 شمرو- ارج هنره ه دمهیلع ےب یرولاقلع هنراسح نادمف هسارلوا

 احر وش هدمسفن وص ندزس زکیهروطوریک ندننسا منا شا

 ییارج هلتهج ییبدلوا هد رکلوق رکا تحایفو e هدیاب وب هک م ردا ۱

 ندنفبداوا,یحابقر یه كنراصب رک دب رک رکیدا ہرکاوق قجثا ید
 مدد رکیمروتکل لخ هرکهحوت نسح نالوا هدننح یسدنک

 ید ر واش هل هلرا انهاذ هک مدقاب هدر ار اوج وش ههاشی

 ساع كناعاهم لوازم رج هاد هند رل دلد اراض >| ههاش روض

 شمتسوک شاب ندیلیلقفا دیلقتنغیدلوا ع واط شاب هعشعش هروک ذم

 یدلبا توکس لرهروک یتفیدلوا

 چ نوک ی رک زوی #



 دڳ راهنوراهتلافلا ج ۳
 هرکصندق دقیحآ دیاقت نلاج كناتهأذ ناتلاعناتفآ یدلواحایصنوج
 هدیهاش ساح رک, یدد ندننغا نسح هللدصف دناکح یم هاد

 یدلاق ملاح هقطن قرا بودیک ندعناب ع هدنا کیدروک ییاهاذ
 یهلتسم نروکر روک هدیهاش روصح یٌس و ردو یب هساا اخذ

 هد ما لوا هل: اروطرب هنازایرم.قر هیعرشاش الصا ییربدو قردالک ۱

 مهاش رکصندک دلیایا یجرکتو مظعت سا ره رەب وا یکتا كهاش
 نوحارلندىا ناکترا ینو 1 ردتحاف رب هل وا تحاص ناب ر و رح هرس

 هدزب هکر ویلوا كيد رولس سکره فج هيم وا ازج هعشب ندمولوا
 A EE هدناب وب هک مردنا ناتو صرع هرکنادک اش نکل رسم همولوا

 شا كنهراهب مدت ان هسا مدت اهن ردقوا ییحاصو روصف ردوهرذ

 قراسح وشا كياهبلاراشم اطلس هاش یدد مب قا ارس هر رخ

 نالوا هس رکیدکی هرازسبدا وش قاب كردبا دیدجت یتئدح هشير زوا
 هد کیک ال زس ر ارو دن اراق هلتبح وب و رارقا یدهدمر وضح ییراتحم
 راهش نح مکیدربو مدلا نوئاص هلم هعقا ی نا رکتسنازاح نااش

 مادعاو باص یز سید اوسش رب زو لآ یدنا یغوګا قد رح راد معرب

 رزوسوش ههید تبا قود ندلاعن راد ولا تنابخدوحو تاتازاح هلبا

 ےس دیا نج وم نوحا مرا مولوا هدنوک و ش مها شرخ قر هنود وط هکرمع

 تاذ نککیدید مدلا هلسمهراب زس هک کلیپ ینسازو شالوا طق زاوا
 شدا زب یک زس هدوا تویلوا دولا تنابخ دوج ور یک کداقتعا

 مادعا یار هد کلات یو هتشلا ردنطلسرپ شک ندبلص هاحلاع

 2 کیدا راح وید مروبدنا بلص یب «داز تالهرب بویید مروییدنا

 مدلی وس

 قرهرعا>ح هنناب یال هاب | نیکو مرح لاک هنب زوا مدرعاوب هاشزوره

 ضد لاک اتخاذ هدلاح وش يدلنا لاوس ییعددل وا ىسەچ رب كيکا

 لس شعا زاغو شوب اند اعم رس رص كمما كردیا هحوت اک هلتنوشحو

 هنا دم ید یر رس وب ب وک تعانو هنهندلوا ساف رگ سره

 ) لغلعع ود (
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 نت ٭ موضتربزوُهیاکح و
 ههاش درکص ندریذگنرب هز وکی ب وید یدبا یعراو یمانعم كفلتعوق
 طسقف مدیا رود اوز را یکلوا هظقاحناب ینلاصا "رکلوق مدنفا اباطخ
 لاج هراکنا قنرا هتسشسلآ یدلب اشا ۰ نسح ید یرسوب هک ماسه

 نالوا نیمز زارش یامرف نامرف 9 ه راح ی نامرف هنلتف یدلاق

 ررب رر یلاوحا قیسام بوید ردااذ یفوتم یر كسامعط اش

 یدلبا رب رفت

 بویلبد رارذعندانعأذ هلب ابا هاش زورف هن رزوآ هدافاو ضرهوس

 . اجر هلعضاوت لاک نسهناکحو لقن قیعو ضب رع كل رلاوحا تذکر س

 شمروک هصعفد كلبا هد هل صاخ نیاتیخدانخاذ ندنک دابازاسنو
 اکو | هباکح ور رفت رپ ررب ردفا هاك هنوکوا ها ادب ندنشیدلوا

 مدالشغاب هرکی رب رب یزس هدعب قرراو هتوکستدمرپ ندنبجتلاک هاش

 هرکصندنوب یدید "رکساتش» هلتحارو روضح لاک هد رک ناخ "رک راو

 تربع هنا زات ها الا یل ورد ناخوش رز وقلاق اباطخ هربزو

 رشدروتوک هغععآقر ار دلاق یش ورد هلکعا| ناهرفودد صا هرزوا قلوا

 هد رتح لیبقتاب یی یهاش نماد هدکلر هلبا انهاذ هنرزوا كنوب

 ندرکشن ضرعەد هصوصخ تروص یالوطندنتب عو فط نالوبعوفو
 شا شخ هزر یرنایح رهارکشت وبا مهاشداب مدنفا انهاذ هرکص
 شمالوا راد دکل نلاوفع نماد هد رک رظن درج ردلکد نوګا کنلعلوا

 تابئاوشراق هلاع هلا مکح هنمادعاكند هردو تاکاحهنالداع یتفدلوا

 یدراو ا هراګ و ید هباد یدد ردنو ګا A شعا

 + نوک یز وقطز 9 2 ۱

 قدقلاقریکنا ره هرکص ندنو هکر ید هدهاکح لیکن هباد هدقدلوا حاص

 قرهلا هدکلر هلتهح ینیدلوا شعا شګه ها ۳۳ ید یهلاحو رواش

 قانوف هحوف 0 هدقدل وب لوصو هب هناخ كدلبا تدوع هومهناخ

EAEنامز یکيدلبا رعا یعراض>او لج هاش زورف کم  
 نامرف نس و مده ندن هتساسا جد كعانو نوعتاحا تماما

 كرد ااحا یگانوقو امد یل ام درک وا ر هلتهح یل ۳۳ شرود
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eو د كمروک زار هاب تم لاک هدنکا قاتوقوا ف هيَ  

 ا رکا هصنروک هدلاسوا یغانوق ندرشیدلوا هدکلک هلیتدنونعو
 لا هار واش نایت قد شمال یرمکح هدنا دن قدلاق قدنوط

 هطوا ترد چ وا هدتسل ر ندرلناخ بسانم هن رزوا یراط>ا كنداق

 جاش یار یس ہرا قدنعص ںورک هكا اتفوم هب راجا

 كن رلت رص > هاش زورق تولک طباضر ندیهاش نيام ن زسکمک

 هعرابم هیفیصرب لزوک .هدرهش ۰ زو دن رزوا یصوصخح نامرف
 هح هلج هدکد لب | ریش یخدلوا شعا دبهنو شد رفت نوحارتاقاو

 یل هانوفر e تاغ هیعرصو لفن درهروک دم * هم هرص قدعلاف

 لزوک تساغ یواحی هسا ۱ ۳

 را دیراجو هلوکزواد ندیمرکی هرزوا قم وب هد زن دخ یک ینیدلوا یشرپ
 هجرد كن رلترضح هاب ندیرلف دآ اوا شع الابهسایزب جد

 هعانوف لد هل یر ۰ 18 ۱ لرکشب هدلو ھن هنتفطاعو فطل

 ینحرطاخو لاح بواک تاد E کص نوک ی کا هدکد راک

 هلا هسا ددقایراک جو لله قوحر ندنف رطهاشو یدتا راسفتسا

 عدت ییدیده نالو | ترابع ند هساک یمرکب و یوا رک یره

 نت هح هعسل ۱ تا شوش نلرکو ی ان كلا یدلبا

 هلسهطماورب زوی رگیدپ وا ینی اقا وی راکناكنیرتمضح هاشكردیا
 كدلبا عیلبت

 یاب 1 مارل 1 هدنفحاهاذ نو رطاخ كيسامطهاش كهاش زورق

 شنا كناههيلا راشمیخد یسودنک اناذ رظنعطق ند هصوصح تمرح
 ناسحاو ره هر> و تاعر هدل وب هت 9و ندنشدتلوب شعشلوط نواب هاعشع

 تالمرات اد اهیلار ام ناطلس هد هل دبا لب یکجمدا ت تانع

 هاشنهس هلتسد ههاش زورف قرهیمهلوا ذذلتم ندعماشب هلتفعص

 یتیدنلو شعار یتیارس كبس امهطهاش یردب یدنک نالوا كعد
 قر هیمهنالشوخ ندقماشب هلتعطعو نعن> هل و |هد هروک ذم هیفیص هل تهج

 ( 8ب )



 € مور زوئباک- ¥
 قدم هلتروق ندننالب كلهداز رادکح هشز نخ ۳
 كن سهداروا لهدیک هداد غب نعد يک ردلکدوب موزرا مب

 لاک یزب تور نالوا زیدوجوم هل لهسدا نمهلوب یک هع دق تورت
 مردن | نط ني سک د ن اونم هد نس نده دىدو هرادوب رربدنعک هلباءافر

 رواوالصاح هلتینونملوصح "ازک ایلعتاذ متینونممنب اطلس هلیسعد
 هرکاذموب مدد منونعو ذذاتم .هلتکر ح قببطت هزکیماس نامرف هدلاحره

 قدقلاق قرءلوا مضنم یزوزراو یآریخد كنهلاحو روباش هرارقو
 قدلوا ناورهلوپ بوءرح ندنرهش راهدنف كرد ا عادو هها_ش زورق

 یدلبا توکس بوروکی ب رقت ماشخا هن هباد
 46 نوک ی حزوفطزو ¥

 هاشزورتف «دزتکرح-نیح هکر د هلا زنا ه هاکح لقنهباد هدقدلو | حابص
 یموکحورلف یدنک هلنهجیتیدلوا شک | نیعت هضفحصسمرکاسع هرم
 ردق هدادخب هزکص ندنا یکرمغیدلوا شلک هلتتمالا ردق هنندوذ>

 الصا هدرلاوب ندرممیدنلوب شعا تفافر هنابراکرب مسج تیاغیجد
 هج رغوطو لصاو هدابآ تشم دادقب نب رسکلروک كلزمسنینمارپ
 قدلوا لزان هنمهناخ یدنک ن رسکع اهناخ قرهلوب بوباوا ی هناخ
 بوقیج ھه وشراح هرکض ندنحاساو تماقا نوک یکنارب هد نم هناخ

 بولیکریا زکر هسیدبا رروکم یکی ب مدالناب هغمارا یمابحاواقفر یکسا
 ءلدنشیاوید یدلباتافو یزسزب کس یمایحرب زسكی نسحیاو
 تدونع هدادغل ندمره م راک ریش راد وا رکم یداژ رد

 تجرللا یدلواقرغ یدشود «رکدوا نوجامنبنامز یرلکدلزا

 مدرد سا هنن رزوا ثداوحوب راشع | نالعا یمنافو كرد نوسابا

 راشع !هدد|دفبالاح رارآ دضوا هک مدلاربخ ید ارصص هعابمناق یدلیاد دخت
 نا وعد مدلی اض رع هب یدنفاک اغ اج تفکر مدش وڏ هب 2 نامه

 مز هجسا ضا تقو ماظن هلتمح ینندلوا یساوغد تنانح اتداع

 هلبلج یع رلکب شرب زورلبدلبا هلاوح هنب رب زو كدادغب ةةیلخ ییاوعد
 هلع قحو راب د شلاق هراکنا ایک ییهدامررزخ یدالشاب هقاطنتسا

)۳۹( 



 هک راو راهتلافلا ۳۹
 9 كرد ی نامز یرلک اه هجاوم
 رادنف اوها و رب دتسد | قماعاط الصا نیهدمگیدید زکر ودنا راکنا

 :كياونعدزمس یگدلوا هکاح جد هدنرهش نره هلاک سر

 ف هک دید ایم دم ۶۱ وارف 3 ن زسکم ها کد : نش ه حاد

 هدروک ذم رم نار او ترک دیک الصا هل رش ر

 ` یکیدرږواایغكامک احم ندک د لبارارفرلنوهدب وتلوا ارجا نر همک اع
 مد وق هنکو ا كر ژو بوراقج نامه یدبا هداب مالعا یواخ نمکح
 ییرولافلاحهراکناقترا حرص هداروب رکمسا هتشبا راتتاخآ هدقد وقوا

 ید عوطكشیا رب زوو یدلتوط یرلقطا بوایسک هایس ےسرلنوب هد
 اه رکو اعوط هدک دید مار نیدهنکنا مکیدقا هرس وااو کو

 رارقاو فاتعاوب رایدلوا روی هبهناکحو لقن هرخآ ىلا هلوانم یی هلئسم
 ندسیرلیتشواهد هسیدنلو|هلاوح هل یسارجنیبعن كنم راودنک هم رزوا
 را, دل |یرح ردقهن نف ا نیوکو ندراهدلوا د دات كردن ا رارف

 المات ارام وه رعطعف یدلاق هتمایق زور یراازج ندنرف دم هال وب هد هسدا

 ]وه فضا كغ ز قر هناو اتخورف هرداصلان ندتموکح فرطللاوماو
 'یدلدنا ےاسناکب

 مامتنا ندمرلنمشدو ندکدتا عهد هلتر وصوسش جد البوب هتسلا

 ندقماش» ییناط یلتاطبوروتواربارب هل مادخل ز لیکو س قنراهرکصندقدلا
 ردق4یدمشهتشیا كرد ادارب یماعاخالبر وص نکر یدیدلاقیشر هقشب

 یدرب و تیس ههغاقلوا نا رکو نالات
 هنس هناخ كن دنفا رب مونشم وق نوا كفلا داتعمرب هکر ب رک ل وش
 " توقلاق هرکص ندک نکا توروتوا ردق هدرد هح وا تعاس مدنا ا

 قوب سس مدنارارکن قوب سس مدلاچ یوق مدلبا تدوع هم هناخ
 ۳ 99 راو قوری هنوهتوعاج ییع و هیراج متلب
 توعبحهفاقوس قرهلو ارجاع وش موق هک مدرواردق هب هجرد و مدالخاب

 یک دکح هقاخ هل امرابع هن همش نکس سزف د كمز اسان علاط نرایدلک هما

 كاسر و الغا هن عاج وشم ونوقو مد الذ ای دغم الغا نکیاهدنکو اویقاهد ها فشک

 ( .دوشوا )



 رو #4 موتر زو ةباکح و
 شارف كرل و هددساربدشعلاق ه لست ويد رارونا واژرد هدو وا

 هتاوا هدتمایو ح٥ جت !اویرلقدلوا شم e هدینادواج

 هلمح ور یشا كع را زوک ندتفبدلوا شعوط هفکر وب یراکج هلب
etمدنمهدن  

 ك ا اود مهروک هن درک دن ورحا قدرف یی وف تب اھ

 زا نحر ف هاد یدلوا نادنز هم” "اب قانوق شهازاغ وب یس هلج

 "لر هروک ییکیداسک نادنز هد هماع راظنا اند هل ور كشوک یسهباد
 یدراو ةت وكس

 د نوک یحترنوازوب #۴
 لیگ ی ا هناکح تکا 9 هونهد هاشهاد 3 حایص نوح

 ا e هغعارا ۳ ا هلا e یدلوا هن

 قرلوب هدنس هطوا كماهأذ ید ییرادشال كنداقهلاح هللارواش
 بیع ی هی هوب رار ا نداحاذ هد هسا درا ماففو دان رگ

 مده هلو نانو مانرب ندانهاذ لصاحل ا ےئللا بوشود كردبا

 لدم ا تسود مشا مدالکا ةهادب یتفیدلوا ندنفرط مرلکی رش كلر دغوب
 وا جت هرتهصل وود رکسللوا یتسام هلکنوب یدلوآ یشرب هزعس
 بواد نوسلوا مار حاکی اسد ۵ هرکصندک دک اذهان هده مادبا

 دیار اق هع نح ازا اهرکصز زارب مدا ن داسک ۱ یئافقو دان رف رف هلهحورب

 ج را نعلخ هناخرب هد رکناب عاج هب وشموق هن وئوق لر هلک

 یتیرلک دعا یسدرب کک هسبا مدالشاب هلاوسوید یعدلوا یربخ ك رکی رب
 مدابا ر اخ دتموکح قیفک ربدتا ناب دا رسد راه دم وطو

 ندنوب هد هس | رابدشهلاق هقیقدنو ا هلع راشتفم د دعتم او

 یوا لصاح ریس او هدنافر ید

 ريشم تد مدس سود ا د ندمتس هو رد ۳ ادن اكوا

 ذاباتشهب دادعغب قترا كرد | تک "هداعا زار هرکصندقداو سارق

 (ندتماقار دک رارف «دربنایلواتغارف ) هلتمح یی دلسکر منهج هدم رظنش
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 یلاوماو المانالوا هد دادش ومدربدشلرارف کک | تر به ها ےو مواد

 مدا | ناکم لقت هنن . رش وا قرهاص

 هو تاد رر ندمان رفا مدام هدنتمدخ یر زو جو

 تب و یعرخ كرب زو هلا یوم مدل وا لزا هنس هناخ كن 1 هج رغوط

 نالوبعوفو ردا عدعتو هیصوت هرب زو نب هلغع وب یسلیکحوس
 عالع کد رک هدلاح هیصارو شیش "وخ تاغ ندش هدرعاقالم کال

 یدلآ هتتم جد یب ندشیدلوا شا لست یتناطفو تنارد:

 بسام مط هاد ید تدم لوطو شاوا هب رت دنا تراجت ائاذ هسا ن
 رکو يعا تبحاصم هلارب زورپ رک ندمغیدلوا شل وب هدنتمدخ

 یتب رطد نسح كر زو لر هل هلی ال سه وس ترو ص كدابع روما
 لل یجدهاشهدتفو زا اركب هلت مج مکیدل رب هدب | بلج

 ا

 هل:مح یتافو عوفو لر زوهدنروم تفوزار ندارا  eيک

 دل یدل قر هنلوا طبض ندیهاش فرط یارواربارپ هلی هدوجوم

 تح ندمغیدلوا نب قجناقعسمو قيال هترازو هر کم ندنتافو یدنک

 ١ كرز زو ورندهتو| هسلا هاشو شمعیح هم.اتیصو رب ااطخ ههاش هل

 وب شا ندنخیدلوا شتعلوب هدکع ا تکرح هجوم. یح اصنو ال اصور
 ماشحا هدلح وب هاد یدلبا مست اکی ینلاکو رهم هن رزوا تیصو.

 یدلبا توکس بوروک ید"

 نوک یکی | نوا زو #
 ادب ههاکج هاد هدقدلواروتم هللا دیش روخ روت | اغ بولوا حایص-
 هنر هدلصوم هلتروصون مهاش هتشیا هکر ید ندنفرط کالا یطعا هلبا

 هلتفصنو تلادعو تبناقح لاک یدابعروماو مدلبا زار>ا ید یترازو
 هد هسیا مدنارق ی راتنونع كسان داحا لو كهاش كرک كرد ا تور

 تلاکو ساب كنادرپ نالک ندد ادب هل تعص راح هل وب ارزو راس

 ۲ رلیدلبا مایق همهلع یسهلج كر هم هکح قتيلان هل هب رم

 یک تنایخواشتراو باکتر او ردغو مط هدنب هلزهب رجاررکم هاش اعقاو

 ۱ تو



 E # مور زو باکح ¥
 لط هدنفح لاها ندنغیدلوا شم الکا سوا ای یت داوا یر مه

 نالنلبوس هتسودنک راد همکیدش اراباکترا قوجرب و ةمغی دنلوبهدب دخت وم
 مارکعالخ هد هسی دب ارلباتعراسم هم در كر هیت لوبو نسو ر مجه كرز وس

 بلج هش رافرط یدنک ید ینیدمع لوو یلفوا كهاش تباه
 هس ازع الرع یر زو رکاو هتاکشندزب هدنروصضح یردجد وا كرد

 هکعد مرد ۱ اجلا 2 رب ندهرواج تاموکحردیک كردیا راد وراد ر

 بوقلاق لارعلادعب یدلواروبح هک الزع قبیرورض هاش هلیسمالشاب
 مدلوا فرشم هل زاهناکولم هینس تمدخ لر هلک هماشم تنج ماش

 لیکوس بواوا ترابع ندنوش ماوحا تشذکیس مدنقا هتشبا

 قوحكب یعیا ناحیادق ند دراكنا هرکصندکد ردک ندلا یباخاذ

 همخن دملا رصد تامولعم سا فو هد هسا مد ر دشلرارف ر هعفد:

 تأقالم هلا الذ هش هدرتود هلابقا تهجاهد هرکر ب ردق ځرچ دیاشو.
 یناجیادف یرورض یبم همخیدوپهدکشیا ماودالاح هدنسایلخ مردی
 یدبما قلوا لما لث ان هلقلب الوق هلب وب هعفد وب نکل مرویمهدیازب وج
 سصعم هئس فدنک نکا یی وغشم لیهذو ندنعبدلوا د بعل كين

 مرویم هلوب تقو هک و شود نوعس هقشب ندنا هدلاع ندنخیدنلوب

 متمعنلا لو یا مشملا یعسا ( موم ر زو ) هکر دننه هیسوب هتشیاو
 ی كسکره طعفردعوم نا مج نوت ملک د مومتهرب زون رکلاب هدا

 ر ج هدنوب رر د تن ع هلاعوبردهد را هجر د فاتحتو هدلوب رب

 یدراو هتوکس هدلح وب هاد یدید نمهلوانون«ندنلاح

 ۴ نوک جوا نوازوب #
 هدنروضح قشمدءهاش كلا یطعا هکر د هباد هدقدلوا حابص نوج
 هناکح وش رب زو یا هاش زرده ندکدر و رحم هلیروص وب هنس هباکح

 كس سوح هلتمح زب طوف كساقح دل هسلوا موم ردقهن هن رزوا

 هتلارداطخ نع ك٤د ردوو ا م نونم ندناح هدنامح

 یتداعسو تور كکو للا فسندمارزو هتشلا ردراو رلهد نون ند لاح

 . مردبانظ ردقوب یردکو هنوکرب جه هدلاع هلتمج یتیداوا هدر



 < راهتوراهنلا فلا ۳۱۶

 ردکمهاشداب نامرف كلاا یطعا هدنکب ددا لهدا هب رګ یتسودنک اقا
 ردراو كلزمشحار رب هتسلا هدنرکف كنا هددازیلاق هما رسا نر کل
 هتنشاردقو تاذرب جھ لاخ ندرهذ تارودک یراکسفا هدلاع وب

 یوللا فیس وید :رکسرالکا راروص ین اح هلبا بلج یتسودنک یدعت
 رابدلنا ابی
 فیس وبندر نب نمستعالک | یت ایلوا كن هلئسم ءاش هدکدلک هيلا یعوم

 درام ربهدکیلفور دک ربهدک رطاخكسع ونمندکلاحنیسلص» كولملا

 ۱ كر هیمهرب واسنعهرب جه هلاوسرپ ییاهک ان هل وہ والا فیس هدک دید

 مدنفا بوشود هسالت هجهاد> ودد ردن یدا رم ندوب كهاشابع

 یرازودنسم هدارک هناهاشهیاس هدم هسلامدار یبرعرابد ا

 وظن همناغتلا سک ره ق راوایبج كلخ ییالوط ندمکدتازارحا

 جات هب هسکر و همسر ج ر لو تواوحاتح هعانعو ناسحاو

 نده دم ود هدنتلاقنم EO ندمدنفا همش ندقداوا

 مرولوا شخلوب هدنم نارفک مهسلوا شعد مک ددونشخ ندلاح هدلاحوش
 فیسیامخربخ .هننرزوایسهدافاوشاتکوللا فی سهاشیدید

 نر هثحابمرپ هلیاكللا یتععامرب لکد كق: وس ینوباکس مدام كوللا
 شعاقود هکر چ نونم ندنناح هداسند هروک هنندافتعا كناراو

 فیس نشعاراو یکلنسنحاررب هدنراکف او یردکرپ هدنبلق كسکره

 هدنراکف او ككردک ,دکیلق هد كنس لصن مد درد انتم ندهدعاقوب كوالا

 هکمردىا نط ےهاش هآ وللا فیس هدکدید یمراو كکل زستحاررب

 زسردک زس «دلاع جیهرد راو نح هدب ا وب لزکلوق كلا یطعا
 لاک هاش هلیسعد ردشعنآ ندع اب مدرد خد لرکلوق یمرولوا مدا

Aزدهن لب اکح کات ٤ اقاب هل وس یمراو كد را اش یاو هلا بار  

 زرو رو نامرف هنوز معنا ىلو هکم ادام ید والا فیس یدد

 ضرع یئآ هجورپ كرهبد مهدیارپرفتو ضرع یم هیاکح هد نب
 ۱ یدلبا رادتا هلاوحا تشذکس م

 هک نوک یجیدرد نوازو #
 ( فس )



 ۳ هک كولا فسدیاکح
 1 ( یس هلکح کلک والا فرس )

 لقن هلتروصوش ینلاوحا تش ذکر سس تاکو لاا فیس یاد كلزانحرغ
 ضرع هث رلماس یاکاخ ید مدد ندوب مدئفا هکر بد هدردبا هناکحو

 نی مصاع ناطاس موح رم یکلم رصمرکلوق هل جو میدلوا شکا
 قسادنرف كناد نالوا فاخ ههبا یوم ناطلسو مود كن انس

 مداشب زسر دک رس هدا هافر لاک ردق هعئا تلا نوا ندمبدلوا
 یتسوف ین هش رخ كهردب نوکر هدودلوا دسر هن قلا نوا مس

 لادنص ی رد هدقدالشاب هلاشام ییهدوجومهسفن هایشا قروب قیحآ

 توقا و د مزو ویاو سالا یرزواو عونصم ندنجافا

 هدنرزوا بوروک هعهکج رب یلاع تاغ نی هللا راثاط توقیذ راسو
 تفلکم كب ندنحعا مدحا ی ریمکح هلآ راتخنا نوتلارب كحوك ناشلوب

 هدر دان ید هدتګا هظنحصیدعبح هظفحم نوتلا هدر و ماخرب نو

 بويا تافتلا رظف فطع همتاخ ندمکیدتنا مكح فج هلوا ىر
 زقرب دو شما یلاشما ع هروک هن مدلنا تعراسم هښجآ ی هظفح

 دننراشآق كرهرب و تیمها هدهداصلاقوفتروصهو وصت و ماسریرب وص

 كر وصتو شا مسر هلبا اق هجا ك ردق هسیجنراو هشب راکیپ رکو
 هدر ظن كن دا اش امت ندتغادلوا شلو هدنرب اتاد یمادنا بسایشت

 نت یانهاذ بوت _حور اتداع هدا هدا مجتو ردنا ھچک دتنا مت
 یدارروتک هدوجو رد رب هدنفاط]و نسح كج هند

 ردلاحم لایخ لایخ ید وجو هکنوجردقوب یدوحوكنو هم دنکی دنک

 دوجو هنسابلخ هک هننرامم ن رفآو ش۶ا لی یلاح رک عاسر نرفآ

 دعق دا هع“ ر هد هسلا مدید ی هدکمر دا مچ انداعک شەر و

 ملکوک ر هیتسیا یتساوا ترابع ندل ایخ رب زکل اب در وصت رب هلب وب
 یر ندر هدارهاش نانو تایحر هدواو الل وب یهر كنو

 بوبوق هنس هظفح یرب وصت تب اهن یدالشاب هکعا وزرا یتسلوا
 مدعیح هرشط ند هنن رخو مدنآ هیج رار هلغاخ

 هغعارإ خد نص عش تالاج وب قر ردراص هعسر و ثا قا رم قترا نب



  راهتوراهلا فا ۷ ۳ .٠
 کوب کلا متیلوغشم یدشکد هنوک ندنوک لاح ندمغیدالش اب
 یدنارربک ید همان وژ هک نلایخ كر وصت یدالش اب هفلوا رص

 .ندوه وا انداعر هک کیدروک نصح هدب ویمرک رهلوا ری وصت هله
 مالک یلصاح مدن اتتسدا كماعبا بيغ ندنک وا مز وک یاو "قماشا وا

 "لزانحرف هجید یدالشاب هفمریدنرا قیر هنوک ندنوک قشع ضرر
 یدلبتوکس هجر وکر اتو همت ییا مخ رد ابورغباتلاع باتفا یسهاد

 4 نوک یعشب نوا زوب ۷

 .یارفا وتر هدنلف كلکوللا فیس یرنم سمش هب اد یدلوا حاص نوح

 هجشروکش لو اعولط شاب هعشعش هلاعیور یک ق شع راونا نالو عوفو
 هلا ماود هدهیاکح یتیدنلوب هدکعا ضرع هعشمد هاش كکوللا فیس

 لر هر وک یتغیدشلانف اتداعو ییکیدشکد هنوک ندنوک كلاح هک ی دید

 قشعرارساوشامیدنلو هدکا افخاو مکه دجلق هظفحم ردق هنامزوا
 هتسود هش  هتبلا نوح تاب هلو نامردرپ همدردو یمکج هیمهدب | منک امدعب

 هدنماندیعس كن ر ندن رک رصم یدسک | لع یمغجەلو | جاتح دتعجا ره

 یک سرب چه قرەلوا مرارسا مرح هلتباغ یسیدنک هکیدیاراو ولغوارب
 .تاهنمدب | شمالقاصید ندب | یرس و هدلاح عيدنا وب هدکماغ !افخ ونک

 بورغاح یدیعس هرکصندک دک ینس هجرد ل مک عارطضاررح لاونمرپ
 ود ردیمراو یحاصر كنوب ابو مدلبا نایمرد هلیسودنک ی یفیک

 یزاب رب هدنفرطرب ابعع ردا بلط یر وصت هنب رزوا ماوس نالویعوقو

 هدنفرط ج اكنس هظفح هدفدرب دشارا بور اچ یرب وصت وید یراو

 یدوقوا غی دلواولبزاب ود ( لاج ردب یسهع رک كنهاش لابهش)
 یمن وتم نالوا لصاح هرکصندقد الک | یتفددلوا یحاص كر وصن

 هلاّوس كسبرولی شغیدلو !هدرنكنهاش لابهشوش هدیعس مهدبا فیرعت
 رص مدیعس مد د لهرکو ا قیفحلابینوب هسیا هب وامدلا تباوج محایب رخ
 هد هسیدلب هد اهقیو لاّوسندنرامدا یت امولعم هد دناهجو روهش هلا

 مدالشا هفمشلانف نوکبن وک نكلىدمەلاتامولعمەن 5۳ رند هسمکر حه

 یسو ًاشنم هدهسدا رارواوا رثأتم د قلخ مایلماف ندذ_لاحوش

 غد دلو |هن (



 ۳ ا

RR 1 

 كمزوكب وقیح هتحاہسز ار ید قلخ مایلمافو ینمهیح هتحایس نوح ا قمالک1

 هدادعب ندربصم هدلاح رهاط 5: : دلبا وزرا یا كاک و ک

 ندلاج رد و وا لاهشات هدتعیمحو ی یک ںودیک ر دف

 نامزوا هلیسو ز را كماع | تدوع ۵ _رمصم درک دل ا ره تامولعم

 هلتفایق حایسرب یداع قرهلآ تصخر ندمردارب نانلوب صم كلم
 مدلبا تکرح ندسصم قر هلا هلوک يکياو یدیعس هما

 كلاج ردب یک یفیدلوا هدعامرپ اخ میداوا شلوب رار هلیاریوصت
 ندعاخور وص هلا دیعسهده ار یاننا ندنهیدنل وب هدلا جد یرب وص

 نایوس فال هن رزوا تح ر مه هقشب ندننسح دحرد كلاج رد و

 هد | دعا هدیکه دیک هلنروصوب مدیا زلنا راکفا "یطاعت نوجا یر جو

 ندنامولعمو فوقو بابراو ند زرایتخا نالک هزکوا قدلوا لصاو
 قدمروص یو و قدالخ اب همروص یتخئدلوا ه رگ هر كنتموکحلاهش

 قدم هلا تباوج هر درب و اعش هر دص ند هک جه هد هسلا قدقارب , مدا

 كوا اعل طم عا دلو | هدهر د : كنتموکح لاس در ڪاما رک

 اناتامدا و هدنسشاب < زود هدار وا بودک ههرصإ رک هسا ریس

 كە هفت ندنارولس واهسدارول ینو نکسردنالاّوس ندرابتحا مات

 ۲ ماشخا هدد لک ند هباکح هب هراد قدد ردع وب یاعحا كملس

 قلب 1 توک کوک

 نوک یججلانوازوب #۴
 هکر د هد هرلکح لیکن ر تامارا كوالا فس دیاد یدلوا حابصنوح

 نددادغ نوک كوا ناسیه هرکص ندقدلآ ینامولعم وش ندهبلا یموم

 و رحاهجو مه رصا هلا رج یرهب طو اب 1 هنس ۵بقس رهلرب

 7 كاناي ام داب رکذلا سس ۳3 هل ا e كدلىا

 ۳ 2 مالس قدلوپ
 فر



 4 راهنور اهلا فلا * ¢
 ةلذلوا تاذرب هدنماقم یس هن اهتک لقانا كتکل»ء هيلا یم وم رات خا
 نوجا یشربهعشب نکا لکی ل ندکسو دنک ات دیک هتسهناخكنوب

 یدید كب هلب ودنراو نکلکشم هن رس رد هن مدالوا یتبم هن رلکدقک
 دیا هډتم دهن كنتموکح لابهش مدنفا هرکص ندک دب وا ینلا هد ن

 AES كتامولعمو فوفوباد را هد دادغب مدشود هنفا رح تكلس

 هیصوت ییرلیلاع تاذ یسیرب طقف بوبمهی و باوجهسک مدلبا لاوس
 مدالوارایتخا هدمگیدرد مدتا رل یزسهنب رزواقا رمو هتسلا ید ا

 فاصن هتکلعر هدعماوب مدرک یناتسدنه ینیچ یمور یناریا یناتسبرع
 راحایس ضعب مکیدسا قداصت هدناتسدنه هکر او ردقوش مدعا

 نیقب هعساوب هدنراوج یسهطا نالبس ناک هدن ونج تهج كراتسدنه

 باوجردفوب n ٠ اراشمر وربخ یخی دنلوب هرب زجر هاب

 یدد مرولیهر و

 پودا عادو هراتخا ارکشت د هغیدلا تامولهمرپ قح ردقوب رک هد

 تاروسندنس هلکسا هرصب رار هلمز هلوک و دیعسو مدعیج ندنسهناخ
 هدر صا وم هنس هلکسا ا هزکدانک ار هتسک راه ر ردیک نیم

 gd رخ نک هدیکی یکرب , هئس هر رج نالیس ردق هنوک چ اقرب

 ا ااا نا هلا ر ی یک زی دلو ا شعب

 ندهروک ذم هلکسا هم شاب ه وبه راکزور قفاومر و هلکتتا لولح

 یکیدلبا ماود قفاوم راکزور ناناوا رک ذ قدلوا تع زع یاشک نابداب
 نوک و e نکل كدليا عطق هفاسم یلیخرب هدنفرظ نوکیا هلمج
 ۱ a 2 ب کو ندنکیدلبار وظهشتروفر مظع

 كجاوما لاج ریمکو شعابسک ینتروص هلسلسنم لابح یرزوا زکد

 شا و هدعلاق نوُشوص هدنسهرا يراد او هاک تورج هنسهورز«6

 ز هقناطو نادوبق یک یراقدلوا رظاتم همولوا هلجرایلوب ندنفیدلوا

 نیک بقدنا دیما حطو ندتمالس تنا امدوزلب و هللوه ناح یجد

 رظتنم هناروهظ قر هشاللالح هلع رکیدکی و قر هقارب هن رزوا لاح
 ین راکز ور هرکیص ندکدک هنر وص 1 تراش یکارب ندارا قدلوا

 ( ودلام )



 ا + كوللا قبس ةباكح ۶
 اصن دا نا هدف رطرب گر دا یدتآ (e ۶ ندر دطا ودلأام

 عضو بورک هنا یوق روک ذع هلبالاح جوک كر هن روک یوقرب
 یدلبانوکس هلغلوا ماشحا هدک دلی. هلح وب ند هراکحهباد لدلس هدب ارد

 ډک نوک جند نوازوب ۴

 هماجردیا لرکشت هدا ز ندرایهمکزب وندزر راهم هنتفطاعو تبانع
 نوحا كعا تحاسا هدزارب و كمروش كع زارب و قماعس یوبش

 شرور شمروکن اهج ندرابهمکق دقرچ هن هراق وردنا لادنص
 5 هنلاوحاتالحاوسوب و شع ارلتحایس هده دنه لحاوس هدر دم تدقهو

 ٍ هداك و فارطا كن هطا رایتخار شعا تفس یر رحم قوح ك

 نکا ناج هلادنص نکلوا قوباح هنیفس لاهایاهدک د لدا تقد رظندم

 یثحو هدهریرجوب و یدلبا اد وید زیر انروق یزکلاج بوسشت یک
 یرلفدلوا نک اس هلتهح یرافد اط هرلنالس رتو تولو ارلج ز ماطر:

 قرهلوا نابرق هرانالبب مسج یرلک دتا دوبعم یرایبتجا نشود هیهطا
 لب وش رمکلکمک| بوترچ هب هطاوب مز و یتب راک دابا ماعطاو ضرع
 قر هیقا 9۵ هشعاود 9 هنر وف بویلاق ید هدناهل دلم نوصسروط

 یدلیاراطخا یتغج اوا وبخ كنك بولاق
 شماعا تفس یس رګ ردق رایتخا و شا هدنقح لحاوس وب نادوق

 هدناب وب وللثم یتیدنل وبهدکع | ارجا هل ار كن ای هرونام رهاتاذ ندنشدلوا

 تکرح ندناول ن را نوسلاق نوسااقر اکزور كرد ا لوبق یبآر د
 هدن [یکیدلک هراطخاینوب یک رک احن هد هسا شمر د تار ارقیعا
 توعد ییالب هُ عشار "رمفلعل وا شمام هتک کا مزال كيك توقلاق

 ی هلج و كلر دنا موش هب یکر لنز وشراق هحابص .کوا ارب زیدلبا

 ۱ ¥ رابدروتوک ب ولا قراروا هربجشز
 ۱ هدکمروک نامروارب مشحورمقع یرعوط هدطسو كن هطا نکیاهدک اهد

 تباغ هلیلیهتتو قبضت كراپجتز هدلاح ینیدلوار ګز هدرعراقانا دا
 رک ینامروا روک ذم برق هحاص ندرمبدنل وب هدکم ورو ولتحرس



 6 راهنورامنلا فا 9

 ترابع ندرا هبلوف كحوک كحوک لوم ندب رح یلاحو ندروهاح
 كحوس اهد اود لوبعم ندرلنوب 2 هد لس هنروا كز هماوف وشا تولوا

 هش رلهاش كندلوقوب ارظن هلاح تروص هک ید ارونو ناباسرپ

 " روک ذم هجم رغوط یز راز یدیار وابشالک | یتیدلوا صوصخ
 نابلوغ اش رابدروتوک هن روصح كن رلهاش یعل هلا كتااس

 لقاچو وق اب د سا بواوا فوځ ېک تیرقع یسهرهجو نوزوا یک
 یا ورروتوا شلروف هلبارورخوربک لاک هخ,رزوا تحب ن نم هلیشاط

 فیعض تاغو یروقیک كنکد طقف رزکب هتسودنکه نب جد هدنشاب .

 یتیدلوایرق یدنک سد وبهک ی داروو نقر شم یی راشابز وتواو
 یدنارولیشالک | نزرسقلاق تحاح هلاّوس ه هک

 ناطلس هلبا هاش لوب یسبرپ ندنساس"ور كرايشز نروتک یزب
 قلو هد رق وتو طعن لاک دن راودتک تودالک | ی رلفدلوا

 قب رلکدر ونک هنو کهن توئوط لصد یر اور راسو موق مو

 لاک ییهباکح هاش رايد الغاب هکع | هراکحو ضرع قیعو صد رع

 بودا تراشا هو هل ا یت امر هرکصندک د هک د هلتو ګو طا

 نوکر ههدعد کندن | ظفحو س>هدلحر هلزوک کلا یر و یدناه 3

 ماعطاو ضرع قرلواناب رد هال دوس لا نالوا رعدوبعم یسهنادرر

 سبح هتل هبلوقرپ كجو بوراقیج ندروضح یز هلیسعد (زکسردبا
 كجه واردره 217 نوا كل رس ییرلنا روف كت ردوبعهورلیدلیا

 رل,دلبا تعراسم هتساطعا كح هګاو

 ا قدالک ۱ یرللک نشان تقو رکدلدنا لقن هن هبلوق وبشا
 یز کلا نوک ی سدر ا قدلاف رظتنم هنخجه لوا لین هرص نوشاللالح

 نير هوا هنر هراهنزب هدک دتسلا قعوط نسل ر ندرداح ںولک

 قواطندنسموک قواط جدران الد ار اجاق ندش رح لرد شح وت نم هلج
 ییهرامب و رلبدالاقاب ینسر ندرمیکا هدرە شو j UE یکراتوط

 ( بوروتوک )



 ۳۷ هک كوالا فیس هناکح #۴

 بولا یب رب نوکره هلب وب مالک ت رایدتبا میلست هرنالب بوروتوک
 یا عبو یر هفناطو ینادوبفو یرلبخوب ٌهاک كنیک هروتوک هروتوک

 مدیعس یلیکو سهدرپ و نیرب هد هبلوق بولوا نابرق هرلنالب یس هلج مهلوک
 ندقدشالغآ تدمرب قدالخاب هغمالغاند روتفو هغقاب هرع رب رب یدلاق
 نابرف؛رانالم هدزب یدلک هزر هرص هکر ووا كعد مهدارهشهآ دیعس هرکص

 زرولو!كجهروتوک بولا لوا ندن یزسلاعت هنلاذاعم نک :رفجماوا
 یز راب رع مرد اجر زس مەد ا ره ماج مکجهدیا لج لوا

 یرایرلنوسنوط ییالوارکیجاق دغرط دقرا منبزس نامز یرلک دلک هفوط

 مرطاخ تب دیعساب هدک دید نوسروک مرازوک ین راک د روتوک یزس
 هرس یکیدتا فسأتلصن هرکفیدلوا راجتود هار هب ول نوا

 یدوجو هن رزوا رب وصدر نایلوا مولعم ىلصف ىلصا مدا فد رعت

 شعر و نامز عیدہاص هنب راکفا قمارا یزقرپ كوکشم یدوجو مدعو
 هروکزوک یدع “هلا هتخانرب نایغا لود یهنالقاع عاصن رکی دلوا

 ندنکیدغتا لوسق یرک دار میاصنلرس یدعت کک فلت
 مرور یغجهیلوا یسد اقر مجه هد كلا هد هسی مدلوا مدانییالوط
 کک هرص یراهقرا تورا کز نالوا یرومأم نار نکیارید

 ریدر و یتبحا
 ةکم رت بولب زوج یاب رع رازبد مرکو لدیعس رک هن رزوالاحوش
 رک رز هکح هد ےس لدتسدا كع |لالح نفح ترخآ هرع رکیدکب و قدالشاب

 کلا كدم هل وس ید رعل تقح ر هل :هح ید دوا حادا

 قوبیسهدناف قەسةروق ردقهن كلدیاراقاب نوب نوب هنب زوب رع رکیدکی
 هنسلا كرداحرب هیس او یز راس رح ود هتشدب كرلد رع هیلغا هیلعا

 بانج ابلقوید ردیسارو لح رنج هاو | فلت یللبسبرلیدنروتو ابوروتوک
 هرداح قلاراوش قدالشاهرافغتساوه وت رک اره ردنا هج وت ههح

 تدم هطاوش نامز یکیدلبا باطخ ۳ اکببواک یس راق و

 هظفلت ندمروتف وز لا هلتهح مکیدلیب یعیدلوا هبطاع وص هدمرع

 لوا تحار وانآقلد یراقدرب مدیشمالکا نغجەیمەلوا لا



  # Aيک راهتوراهتافلا ٠ "۳
 قاز ندنک الف نالک هن راشاب رک راشادقرا 0۳

 مهدیافیرعت یملدلوا نور دق هراهجرد هن ند شت وشک رع

 قندرما یراقنکل مدتسا ك٤ ۷  هب یراق دن رزوارشت و ن

 نیسح نەدا رکلملوا نون و دقروقف . .تونیم نک ترا

 تامولعم ردق وب تاب دع هرس یدالشغا ی کیا لب ناعاسازا

 رشت تاذلاببواک یدعش یتداعس رکفحهلوا لئان هلب وب ندنو مر رب و

 مهرونوک هکشوکوش لس قلاق ےس هراج برقا كنان ر دکجهدیا
 بوتوط ندسلاو یدب دلوا فرشم هلیف یشلوثم هدنروضح هداروا
 تقوردق هقیقد شد ندارا یدروتوک هبهطوا رپ هب : اوبد كشوکنیب

 یارفاتلط هب ورا ند هطوا خد ار آن سح هدا ا
 نییقم هخ و كبار کلم یسهاد زا حرف هکید یدلوا لوخد

 دا یل

 د نوک ج :رکسنوازو 1
 هر رلتس وب راناویحیشحو ارا نکرد هد هباکح لپ نداد نوک یمادرف و

 تمروکا اص یبسودنک یدروتوا بوقیج هن . رزوا تحرب شعاود

 نوت زیکر هک هلب وشیدنارر و تشهد هناسلا هلت ور هدأ ورلکد

 للفادود هود شنک یزرغاو یهدینرو و یکی غادوب هشم یرازوکو
 دنا یک ك نکد شهرابق یک وب یرلچاص یراص باص یراشید

 تالهوکرب لومعم ندنتس و نالف ردق هن رلعوب وط نوزوا یکق ی یص

 شهراص قد راصرب ندر یراص ییشیا هلکسا یزرف هتسشاب و شع

 رطاق كنراکنر ینب رالوی وبینشاپو شهاطرلکوت كنراکنر هنب رزواو
 یدبا شمریدلوط هلی رلعج وب
 هدب ودنایسشترپ هرزواقلوا هم دعم هباطخ اکب هل ارورغویشح لاک متنزان

 یدالنا .مدوا ندوفروف هدک درک هلاحرب هعشیاهد قرافیح هنادیمراسد

 روث واهم ولناقیلدلک هلارادا كاس وزان كرب هسیاهنره مدناص
 يا یدد تبا كرت یکیدنک ییالوط ا ڭكغىدلوا لات
 هکعروا هلا ماود هدنزوس هنن هرو نم مدروتواهنلاب مدءٍج رورضلاب

(e 



 ۳۹ هک كولا فيسةباكح
 مدقا هفیقدرپ یرایدرقل کج هیلب وس هدنقح تدومو تب زارآندتن
 ةهادب هتشیا یجتلدلوا لزوکه جرد هننب هکنوح كس رظنم همکلکلپ وس

 ناطلسرب نالوا ماعریکترهش هلبالاججو نسحترفو یکم مب كسرو روک
 نبولنامرلد ئا ییرلوا دعاعطع نداعس یسک اتبع ضرع كياشد

 هلمشعدردو نارمح هكا لاج ےب دک عارا نسح لوان قاب جلف داکب

 فطع هتسب ر چه رلنان هد هسیاراو ناکراصب كيب هجن نارکو نالان

 مه نس هنشیا هل مج یکیدوس مو کز ارپ نس نکل مرویعیا ہلیب تاقتلا رظن
 تداعسوب مروبدا داماد همایاب هاشهدبهو مروہ راتروف ندمواوا

 هل وب هک شع ارواب ورا هحرده كعلاط كنسقاب نلوا رسم هسکر ه

 كغيدلوا واجروب ییالوطندنداعسوب لاقاپ نیسروسیلوا رهظم هتداعسرپ
 یدد كسکح هلسهدب ان الصا يیاركشت

 لوغرب هل وبک یدلیا ثار اروتفو سأب هجرد لو اکب اد افاوش كن هروب نح
 هننار وصترد الوا اهدقلوانا رد هرلنالس هسا اندعلوارسبه هل |ینأباب

 کج مما وک اضر یور هئس هزرا ودنک هن رار هلکنوب نکل مدشود

 مادعا یب هلت وععر انف اهد دیاش كلر هنلتدح مدساوا شعا نام

 هو نه مدربو باوج هل توکس هنس هعقاو تاد افار هلک هع رطاخ یکج هدا
 تربح کد اجو نسح لاک ابلاغ هلا لج راج یمتوکسوش هسا

 هل وب هد اند نسر او كقح هما اكسر ویمهلو ار دتقم هماکن نوعا كنا هد دریو

 لک د رظتنمهتداعسرب یک یس | شه او ضرءاکس كناطلسر لزوکو چ
 یب سکع! اب هکلب رور و بضفغاکب كتوکسوش هک ها نط نقاص كدبا

 قلم داطر لذئاذاغجهلا هدعب ندنس ودنک ان وک بوبد روس دنا نونع

 یدنازوا قلااکب نوعا كع وا هرزوا قمل وا
 خج هلو | نارحهلاجر هل وب ید ےب قر هلوا نوتفم هنلاج و نیبح یسیدنک

 ید ههارکتسارنا درس وکن اعز ینیدنازواییلا ندنعیدنل وب هدندافتعا

 تب رونهددر امطعلدوخاب و 1 تربحاکب ییالوط ند هوالع اش

 قاطر هن نوجا كعا عد ییاعج ندن كرەر و شسانعم شلوا لصاح

 رلبدنآ یکتس ویچ اقر هر لر هلکه راج یکز یکا هدهرصیییدالغاب هراباطخ
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 E اینو راهتا لا ۳
 هدزار و همرپدصا رادتمرپ و والب وارد جاقرب ولابقانح جاقرب هن رزواو
 ند هاکح هبادزلبدروفهرفس هګ رعز ینعدرلبد وقتا شع روق هدشنوک
 هتوکس هلسهروک شلاق ؛دنلط یک یلاجكنارا نسحیلاع هدک دلک هلحوب

 یدراو
 د نوکیجتزوتطنوازو #

 هرو نەکرد هاا دب هنس هناکح هناد هدقدلو ار ونهارا د بولو! حابص کاتو

 هتسودنک ه دعو یدنا ن ووق یز وب هننا ك هرس بولاق هل ازان كبار | نسح

 دروقیشحوربهرو رم ردیمنکع كم ندرلکع رک ذلا فلاس هدلاحوب نکل

 دنا سح یغددلوا لصاح دادعتسا نوا نامسع هدم دعم هم دی یک

 ,یسنعم یارتآت عقل كل رسربصو قشعخد اکو هسا ینودنک مدیا

 ماج روینابق كا متشا هکر د قاز ىسربص ردقەنوب من:عرونیاهوب لره و

 هاش ره هکلب و هقیفد ره نمک هدنعا قلزسیبص هل ویاعقاو تیاربص
 یتسلزوا كاناحن هد سا رولوا تبحوم یکنکوقوش داندزا كنس

 قثرا كسقجەلوإ لمالئان همت وب هتشيا مهدیا زب وج هلهجور ځه

 ناثلوب كفیفر رکو كنس ك رک مهدیک بولاق نامه لکد مزال هد كءاکب

 هکعفر كن سهدوا ردافورهم یا هک هب راجوش نالوا م رعمب هکاوج

 یتداعس یتجهلوا لئاتید هکفیفرو هاکن تب هدرداح لور واهن

 لاا کا قسحملوا تانوععراحود هداروب زکیکیارهو تیاشت

 شوک هدب ولوا ماشخازکیدبا كیربت یزکیرکیدکی ییالوط ندرکفجهلوا
 ترشعو شبع هدکلرب دبجآ وب مر دبا باج ینس نب هرکصندکد تا بورغ
 بولک دیعشزرب دهن رزوا كوب یدنک یدعقیحو یدید زردنا

 قبه راح دوهعهرکم یدلمالقن هرداح یتیدلوا هدکملکب لدیعسیب

 دیع-نآمز ییدروتوک هنس هطوا كنارآ نمح هدب وراقیچ ندرداچ
 ( یب ) ۱
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 KU 4 كوللا فيس ةباكح

 كنسودنکن وا نوک یسترباو شلبآ شماب هلنظ روبب روتوک همولوا یی
 ندنکید روک تایحر هنن یم ةلتدوع هرداح شعاشلاف رظتنم هنمولوا

 الاس هرصم وات روق ند هطاا وک هک یدلوا نوت ردقاوا ییالوط
 س سم كمروك اهدر یزس زکسم نمس مرمه مدنفاآ عطا تدوع

 شم هزکوکواو رابدیق هدزسرابجز هک مدیا رو دا نظن  یعدلوا

 یبک هعشچ یکدهللارکش قونجرلبدل هرابخد یزسرانالی
 .توشراص هغ و و یدید یدشد یشاب كع رزوک نأقا

 مارب هذلاح یکی دع"دیعس قدالشار هکعشلدرد قدروتواوید القاحود یب

 یعدرقا دیعسنکیارید ۰۰۰ مهسیاتسیاردهدلامنب قلتروقو كلوا نوچ ا
 یمدسناتا هیدرقلوب ابعع مدنفا هآ بولب راص هی و و بوسک

 ۳ ارور

 مجهمهناشا اکوب و رکسکح هدا عقد لصا ندرع رزوا یالب وب

 یدید رویلک

 شالت ردقو و قرهناشخوا ب نوک نیرو اند لاح دعس رک دقاب

 ندفدربدشنا زار ینہ 1 ن قرهدالک | نکج هیعا اجلا

 زغج هلرتروق هسیارتسیا یکدنشیا یمکیدلب وس نالب ےھ اک ن, دیعس
 هیاکح اس یا تیفیک هج رک ااف اهد او ۱ شلبتروفوب نکل

 نسحوبد كسرلوایصاراکو "تسرولو | یضارهمولوا جد ن نسمهسلیا

 تروص دیعس م دلب رب رعتو هراکح هرح یا لوا اس م یفیک نک 1 ارا

 كن هعوشعمرب هلل وب اهفاومدنفا ه هرکصندک دلک د هژرغال وق ناح یر رقت

 روس : روک یک یلواهد ما "یداكلو اةسيا نر د هنحاودزا کپ

 یرقو تالما هدشاب ر مک هلب و هسلاق اکیودلکد اط هدناج نکل
 کرد ریچمزکسفنهدیب پز ؟ هسدا رلکد یبمتعصت ردجوک اهد ندا
 اقا نعصت لصاو دیس ناما تودیک ندعاب ع هدکد رد

 لوبق نوجا كن یدنکن س نكح كتعصتوب میر ولی هدیا
 هدکلل زوک هدوب شعا رود وس 2 هب راح ا كسول

 ترغ ا هے وق یو كح دم کر لصن اد: اشا ندنک هتوا

 مدد كسمر قایهدیا

۰۱ ( 



 مچ

 میمون سا

 ۱ رک راهنوراهللافلا # ۳۲۲
 55 تراب ناهاو یداللشاب هسغاوص بو رازبهدرعس هن ز زوآ مالکوش
 دد ردالو | اهد هسا خوار لاا هتفح هاش خوا 4 راح رب خوا

 ادد هدنلو قطروق ندالبرب هل و نتاج هلس نس یی هک راک ها د ما
 هج هل وا هدب هسداراو لات هک لص هدناب ول هتشبا كسرویهدا

 ینوجارانوب یرغنایح یلتاط تا سرود اهدا هظفاحخ یرغایحراویهح
 دراو هت وک هدلګ و هاد مدد زا زکچەدىا هطداحم

 هک نوک ی رک زوب #
 هتشا هک رد ندنفرط لوالا فیس بواب 3 هر هباکح هباد نوک یسادرف

 نت قرهلوا یضار هکلوا کب اره هن رزوآ یدیعون : لاحول

 ناعز یندلک یهزاج اما هدب ولو !ءاشخا اا راتاو قدلوا
 نشر یز كردار ا را باکس ن زاودنک

 9 ید ا نوګا كمتسوک تب روب هن .رودنک نوا قعریدنآ
 یک هد هرکر وهاب هک كدب اربد هر رک رکیدکی لر هلک دفاصنارب هدعلار ار ار

 3 ۳9 :اعو قهنلوارلمدا نیکر لا هداسندزمالثم مدیا هک اح هلیسکع
 دریزب لباعم هرمکلکع | تبح ضرع u افکیا

 نمریتحو درمزب ید رهراهب وب هتشبآ قدرواوا لصت را هسا رق شو
 رد کند دلار هاب وا هرو

 ندنژرواكنارا نسح هروب نمكردبا لولح ماشخا نکیا «دیدرتلو
 اهلهمیکیالو کوره لضا رایت یا روک ورا ند وب ی <مزرپ
 هتداعسو تار د داوا شمالو ارهظم كن هسک مه هدااعردرظنم نس

 كل هجفدراض هو ب لاثما یب ناناوج ون لوا نکس هوا هظهزس جک
 لوا هلرسع دزکیدبارلرکشت هراکز ورو هرز هغلاط ندیاقوس هب هطاوب یرکک
 هلدشود هاش ته رح قر هبمهلوب باوجر میم كج هر و هل رج تب ر وع

 هدزعاضواو لاوحارب ار هلزماوکس وش و یدالک | یرلاح طباض نکا
 کج هيم :دبا نون میر !افلهملو ادم و هقاهروتفو سی راثانالب روک
 ولردوارد هطوا كلذمک هنس طو "تل طا رليز مالک لصاع یدل 0

 رکیدو ناطاس ه رزوا كسور روش شود هلی راتسو رلناو رح یشحو
 ( كسو )

ma. 



 ۳۳ دک «اوللا فید هراکح ل

 هب ورجازیدیاراشلروه بونازوا افرهمیسهراج یخد هنب رز وا كتسوم
 رپ«یخد مداوا لک همان منبنس یلناقیادایاطخ اکبارآنسح یرکر رک

 اقر نالو! شازبد هر و قدرونواقلازاز یدد نوسروتوا هنا كیافو
 هش رابدنک ید ره راج هايس ماطر رلیدتنا ما يکع ندکع قانح

 ید.ارروص دەز هلرلوا "> قار وط ندیکجما صوصخح

 نوکانوک نوحا كن ر یری وھشو قوش مز ارآ نسح هدعاعط یاشنا
 تراهمزارا هدناب و ید یس نایک یکی یددمروط ورک ندنرلعازاب هوست

 هدوهسب ییراتقو تیاهن هک رابدناصرخ هحردلوا هزبرلنوب یدیاردبا
 هن رل دنکن وح ا كنو و قدشلاح هخمالک قب راقدلوا هدکعابیغ هر

 ردات هرادر ول نم رع رلددرعاو نا اعوش لدل وس یدراءدرقل رغآ جاقرب

 زلددالشا دغگاب هل نوشحو مسح لاک هزب ورلدرپ دشکد یرهرهج یدتا

 هن رزوامتانانعو فط) نالو ااکس ك ر یسقر هیههنایط ارا نس> تیاهت

 هکلهتر لوس ردوەن نوح ا ك مضع مبدا هلءاعم كکیدتا

 ندهن  ردق كىو قشع مکیدتا ضرعاکس كسمرویملس یتفیدلوا

 نوا هللا دق ار یب هنهادم اف ورهم اهجوتم هافور هم هرکص ندنوب و

 رلوک ی ع یه وبر قجملوا قسم عح هلن ون هل وس یرعوظ
 كنس ر دیمراو اهد لزوکرب زکباکس مناطاس مدنفاهآ هب راج هحید موس

 هک مرد: |نظ ردراو هنهدلاعر رکب هن وب نادف كنسرلوا نوتقم ےک هنلاجج
 یتناعذاولقع قرلواناربح هکلاج كنساضحم قکر حوش كنياناقيلدوب
 هدا رمل یکیردق كنس مداوب رکا ردشلکو ربا ندنکیدتا بغ

 یدید كج هلی لصد یعردق م: یرکید

 راو كتحأفو ا ترا نوتلذک ند هنهادم وش تفایف ترقعوا قئرا

 ندرلنو ردلک د قال هر هوشی د کلاچ كنسكسازوک ېک مب د نس

 نکل مدیا شی ااجر قي وفع كرلتوب ندمابا نب ملا ماقتا هلیکلرپ لا
 یرلنوش یفوب طباضر هدارو مهریدلوایرانوش رلشء ا لک د وفع نااش
 هدنکىدىد نوا هنک وا كرلدالب لوس ا ند رک رادوبعم نوسلا



 م

 . Csراهتوراهتلافلا ل # ٠

 نسخ هدکدرک هنو رحاراذب رح یدرغاح طباض یکیا بوقلاق افورهم

 یز راقب رح هلیسءد " رک روتوک هرانالب سا یو لک را

 نوعاخ یرلغر > هدنیعع ا رافرح هرشط ندرداح رابدلا' .

eهنمادعاكرلتوب ملق یادتسا داد قشع ضم یدانو  

 هکیمردلوا یران و ردنازاګ نااش هدناحیره لنو هيف اه عم رویلوا ی

 راش رح ا ا ہی کیدا سا> تدمر

 یزبیداراو ییاهرکد لا را :هطارلب دلایزب

 ۱ زا یر نامرک د نوینزوک هشکراپدشوف تاک دوا

 یهاکح ا اروا تودو ایک مرا رپ
 یدلیا توکس هلغلوا ماشخا هدکدروتک هلحوب

 : ډڳ نوک یجب یرکیزوب #۴
 هلب وکر ید ندکو لا فرس هلن ادب هب هیاکح هن هاد ید حابصنوح

 ند دوجو هیلشا هیلشب اهداروا ندرمتدلوا ماعلا هتشداخآرب

 هلن وب زن قدالشات هفباننوشود لر هیعهرب وح ینامرک دهدعلاراو لدسود

 یعدعتوطرهد رکلقزونهقشع رءاطلس لص» رلیجمز هی دابا بولیاب

 شعد توا هن زودنک هچ رکا ندنلاّوس وش كرلذوب یدبا زرید
 هشروصح كن هرول نح هن كردىا صالخ ندالبوب یر قهسلوا

 هسا ندنروضح كرات س وختو | هدک هسیدیا رالک | یرلقج راق,

 هتداعسوا یتتشموب ندنکیداروکی لوا نوا مزب كمريوجنامرکد
 كدنارد احر

 رلب رع ج امر د نوکر هرکصندقداوا تذعم تدرب هلتروص وب هادا

 هما شخ| هلثګ ندنراکجهدیکه نالا ماربیرلب دک كلررتسهوک یراد قوچرپ
 رلیدتنا رماایعطخ ینکج هلک مزال رمکلکتوک و الاح همی یرلب را ولر دق
 زار زر خ وش رضاح دعس هکمدب د هدیعس هني رزو اتصرف وش راد تک وقیحو
 هلحاس ملاش وفر دنیف,لحاس هنار و مل هيم ر حاق ندلایصرفوش رابدتکب ولقیب

 نیسر ول هن ل هل جآ رک د بون زروا وب یشربیک قیاقو لادنصهکلب لهدیک

 رریدنا یداصت هب کرب هکلر رراترو یر هلئیروص وب هر ۳

 ( یزب )



 Ço هک كىلاس ال 11
 ز ولیحآ توت هسا را رولا یزبزردنا تراشا + یک ن وع راآ یر

 مر وب دن اب وصت هدن یول مهدا رهشتوآ هش رزوا مالک و یدیعسزردیک

 ددا دوش تولا هآ ۵ لک یرع دنک لهسیا نم هلرو5 هلتروص و ر ۴۱

 هناسط قدقلاق رب د یک در  نریلوا یاناهر نوساوا یوا
 هداروا اقا فتا هدراص اوم قدالثا دیش وق یرغوط 4 جناب توو:

 هرکد تونالنآ دنا نا لر هروک نغداق قلا كني زرب ناو

 قدا
 هدادقسا ندنرلش ادر اق رهصاب ییا ار وکر ارب هایسهروک ی زب یبعکااب

 ریلندرتاب تانک ندم دلو ۳ حً ندلحاسز هد یو

 ندلا یرلکروک هرکص ندقدلیچا هزکد هر کر قنرا یدسهلوا یسدن
 دلا لاو ح هنا رج هل لوصو هب وب ا

 هدلادنص یدشانیکتا دز کد وار هلیاولح كندهک یدلوا بیف
 یر غد لوا هدکفکو ی رکج هدیک رور یکینیدلوا یهریخذ
 هد كسا دیغوب ديما ندنکج لب هراتر ود یز کاح كتحايس وندر کیدم ل

 اار ندا ضرف هدنسهرق یکرپمظتدمو لمکمایوک یر
Eهتمالسیز لادنصوسش شادقرا تو دنا لاعس> هلک  

 هدزکد زرولواز ٥یا رب رانالیغ وب هدرکد یاع هرس هسا | :مهرافیح

 ۳ ری اد حوک اهد دادا رانال ب قلوغو

 زرګر هلتهح یشداوادشااهد تر تالیجنامرکد حر لوب

 ۱ شلواحایص شلاق شەو و | هدق رظ ق رک رکدو هدف رط

 قردلاق ںورشاش ندزرم» دنوم هو روک بسا ك جوكر هدر اکسل

 هبهطا هدنفرظ تعاس جاقرپ قدلراص ه روک بور و ۵ وزاب یتوقراو
 بو یر ۵ ا۶ و هنادقدلوا لصاو

 + نوک یی ےک ا یرکی : رو 3

 هدرلوصو هر ذطا هکر بد ند و رط لدا هل ازاغ اغا هی هیاکح هباد نوک شا در

 رادنقهارد طس یرالاد یا نداتلعن كنم زور هدان رد لحاس



  rrافامارنبار  ۳
 هلختوا لاکر سد یغلجآ فرق قرهلوا نارمسح هراجاغا نالوا شش
 توس ندرلدویم لز و ی روک هدهراس لاو هدرصم ینلاثما

 یراادنص بولا ید ندروص قار و فاصو قدروب وط یزدنرف
 هلتروصوب تدمربقدناب بولب رس هنب رزوارلتچ هلاطبر هجاغاز
 یالبرایجمتز نونالشاب هلاحبسح هل رع رکیدکی هرکص ندنحارتسا
 اضالا یهمزال تارکثت هتحبانج ییالوط ندرمتیدلت روق ندنمربم

 یرعدنک ندکلوک دک دعا رطاخرد نتیهولکش كتسوکم یجز لوا
 مکیدتیا لاحبسح هلم دعس ییکوسهدب وتان «دنرزوا رل اچ وش كدا هلا

 مدبا شماعاسح هدنقور جه .دلاع قوذ مکیدلیا سح هدا تدم

 یاج یسمال وارا ندت روممو ناسلا دن هن رزوا یتفاطل كن هطا
 دعفد كلبا هارو یلاخ نوت هطاوب هدیعس ندنفیدنلوب بارغتسا

 شاد تراز ندنف رطرلمد) قوج كب ید لوا ندز اكدلکر ق رەوا

 هدیگیدید .. راشقارپ یلاخهب وب نوجعن ی هطا لزوکو ب ردیعبط یسلوا
 یلاخ هل و كن هطاوب طعف مرویدنا بجا اکو هد ن مدنفا هللاو دعس

 ینو هکر دراو قلاتفو هتبلا.هدنو مکج هيمهبد رد تمالعرخ هنسلاق

 ید د رلشعار یلاخ هرزو ا یلاح

 س هدن ولوا ماشخاو لدنلکا تو رک هد هطا ردق هماشحا مالک ون

 رلثج هداروا كر هلک هتناب 2 رلادنص یهدلحاس هرکص ندک دلا تورغ
 جاور نایحص هعصوتو ف رعد لراکڪیچ يدنا بوئازوا هنن رزوا

 دوس هکم دقاب مدعاق شلوا اب هه بو و وا هدنا یسهیط

 مدرغا> هلتاعفد یدلک مدلکب هلی هعلاطع ردشقک هفرطرب قوبهدعاب
 تسوا تلایهطا مدالشا هقمارا نوع اق مدت اقا رم یدعرب و سس

 مدرغاچ بورقراح ود دعس دیعس هدر مکید رکرهو مدتنا
 مدسک یعدیما قارا مدمهلوپرتارب مدارا هج هلی وب ردف هماشخا اتو
 ندلا ی .دنس معیقر رپ زاها مدالغا ر "وه روکنوه

 نح مکیدلک هلوا راجود هلیعالب قلتجوح هعقدلوا هدا نس مدردیک
 مدلاقزسکوا یدعتنب هتشیا لدیاردبا مدراب اکب هدنلوپ لمح هقاشمو
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nفن 4 كولا فرم هناکح  
 .تانیح لر یدل ریارب هویت یکشاک هح هژاو کلا د هطاوا

 هلکمروک ی نب رقت ماشحا هباد مدریدنرآ یگاففو دان رقوید مدر ا هدرا

 یدراو یک راس اروب كن هناکح

 ¥ نوک ی هجوایمرکیزوب #۴
 قترا كدیعس هکر ید هباد توللوا ادب هب هنلکحهن یدلوا حایص هکنوج

 هداب زك هل دم هنالك | بولا یغیدلوا ه نکل مدناق هند دلوا هداسند

 مرولوا یک كنادوخایو زولو وساوا یتسهزانج ل دیعمان مدتناقا مع
 یرلحاغا هدکهدک مدلنا ت فاس هغمارا یعاشا ندشاب یی هطاودد

 نداراخ گاو هدنسهتروا كنامروا مدرمک نګا كنامروارب قیص تا

 هل. اوصو قیعو ضا رعینارظا هک مدروکأش ریلاع تباغ شخلوااشنا
 كيارس قرهلوبلوب ندنفرطرب كورنخ ید اطاح هلباقدنخرب ا

 ندنحاغا سوئاناو لر هک ندیلوحر ی هشود نام( مدربک دنا

 لومم ندشاطو ندجاغا هدنفرط میاكنوسض كرهمک ندور لوم

 قجهنفوطهرانویدباراو یس هم لاکشارلناویح یشحوو راش وف ماطرب
 هداز ك هلاح وش ۲ زوط NE هاچ 2

 یدلک بت # فوخرب هجا هلتهج می دمهالکا
 نابدرتربل ومعمند رح رح هرقهم وشراق هرکص ندکد رک ه ور اندوق

 ل هدرص یغاشا ندوراقو رک مدرک هنولاصرب هدنافتسوا مدعیحالر هک

 تاثی زن ولرد وارد هرکصندنا یدبا شلدبا شب رفت هلباهشقا یلکیاو
 لزوکت باغ هدنسبرپ كن هطوا نکیاراتبچ بورک هرهطوا نیمه
 رکییرپ هدقاتب یلاعر شخلوا شی رفت هرابشراح ضا یک قاس
 یسرهجو یلابق یژزوک كرد مدروط مداکر با ندنزبح هعروت مخدر
 هدنشداواتایح رب هحروک یخی دلوا قاوصیراقادودوقیچاق یت رشابت

 بوروک یتغیدلوا هدقلا سفن هدقدقاب ىلتقدو مدراو هناا لردياة مش
 0 E نس>ح هحرد تكناوجونلو ۱ مدل اوا نو

 ننه کج یک رب ا یزد هر
 نر ام س



 < راهنوراهنلا فلا #۴ ۳۸

 شلاق هدنتلآ دیس "هدربرپ ییسح یکراشتروا قاود ضاس رب هننز و

 هدرقوب هدرظن ی داب هحرکا مدلرااشام ینلاح تدمر مدروط ید

 هدشودام یتوالطونسح الر وصت نالو e عوق حالم :دروک

 دیقامعم ید اراکرد esl باو طب راک بععرد مدیلوا داماو

 6 نو اکا ید ین ۳ ر کک
 e کد روک هدا ویش یزفر ماری ها ات و تا

 .یلناطكي مدتسیا قمردنا وا یتسودنک مدلبا بارغتسا هدا زك ییالوط
 قنا وا یتیودنک بولک هرکص زار نی ربان و مدمابق هلتمج ینیدوب وا
 مدعیح ندا سس نوا قلوب
 بیو بیعع تاغ مدالشاب هراذکو تشک ییفانک او فارطا ك هطا

 رایشیجعنرب لص هک یدیاراو رادجن رقردق رانالبق هلجزا مدروکر لناویح
 ,لاعت هللا ةنایصت طقف ىدا رولوا مولعم ندنرلاح رهاظ یتیدلوا

 ی اراعق هلتشح و فوخ لاک هک دروک ینبهقشب ندقدمدلاصاکی ران وب
 الاح رق هک مدقاب مدلبا تدوع هبارس هرکص ندکد زکر فاورب هد هطا

 مدروسکو انوجا قمردناب وا یتسودنک قر هیلاق مص قنراروب و وا
 یدهایوا هنن مدنرود هل امدشالف اب هتنابیدعایوا هد هم دت ارلتیلروکز ارو

 كمرادتقاقمراتروق"یشر نالوا مسل طم هلل یب راو ميسلطربهدنوبهک مدالک |

 رب هدنجوا یشاب ارق نکل مدسک یعدیما هلتهج ینیدلوا هدنجراخ

 ردوبیسلط ندنغیدنل و لوکحتفورح ضعب هدنر زوا بواوا هحوآ سحر

 یک زوط هحوا روس رروسیلا مدشود هنءرع قمرق ییهحول ويد
 هدک درونک هل وب ی هباکح هاد یدنا واقر» فا ید نقویدلغاط

 اتوکس هلیسلو اماشخا

 ۳ نوکی ج درد یمرکزو #
 کرد ندنناسا كوالا فس هلبازاغا هب هباکح هباد هدقدلوا حایص

 هن یالوط ندمگیدروک قر رکی كلم هدنیشا یارس شوبمو هلب وب نب
 هایدلاقیناشاندن ینزمح هجر وکی نب ید رق هيا مدلوارمهردق
 قمژو یرلتو ككدرک ةياروب لر هلب هزوب لن یرامسلطوب یلناقیلد

 ( قوط )



 ۳۹ + وللا فس ةباکح
 نح كسدالوا مدآنس هک ما نظ یدعارد هدنحراخ رشد قوط

 ما هرم هداروب و ماسلا یداعنرخ هدکدید كس رپ مانه قلطم

 رزجسلط کفی درویب ناب هکر دینبهببسهن هلی مدمکج ت جزر جه نوجا
 مدد مدکح تجز هدقم ردنا وا یزمس کلا یدعا تعنام اکب

 ې انان هرزوس كکیدلب وسوب یخ كر دبا بحل هن رزوا مهدافا وشرق
 تواندنکیدیدردلاحردنا لاح یسطب هریک كمدارب یداع هلب وا هیارو
 عدل ا هاا واعوا كمدا یعاسو یداع هد نوت نوت اعواو

 هدلاحره رگ مزال مامی ندقلناسنا هلقلوا هدارهسش هیفام عم

 قوا ا كناسنا زس هسیار ولاق همط طقف عانا
 " مدایب یک ك زس هدش مدنفاربخ هشیرزوا مکلکعد زکسیللوا
 لصن هب هطاووب و نکیدتنا رت نوصت قیارس كلرکی ردب مردبا اجر طق
 ا مان لابهش نعد م ها م تقولوا هلیسع د "رکیدلک

 هداس یمکی دلبا قسشعت هسنسودنکكلر هتسوک ی مسر كلاجردب یزرق

 ندمک دت اظغح واكب رار هلمکز ون یمسر هکنوج مدتنارارقا هن الد

 اباطخاکب یقر هقاب هلتقد لاک بولا یمسر رق یدیا ر لدم هر وکر لیجز
 ب رق هشعهطا بیدنرس یسودنک مدتشیا ییرکذ كهاش لابهش

 لاک كزسهسیا لزوکردق یمسر یرق رکا ر وید ا تموکح دهر رجرپ
 هن رامسر كن امخد نالوا هدا رکلم طقف ۳ ۳ هرکعشع هجرد
 ز ردیا مسرت لزوک ینیرلمسر كرانا موم ملا لع هکنوح ردیلمامتا تبا

 همسان ۳ هرکص کیدا لرمکت یرکشذکر د یدک س هله

 ندک دتا لقن لیصفترپ یمتشذکر س ید ن یدید مردبا لقن یتالک
 هحورب هلباقلاب دوا مدلبااجر نسخا لفن ید نک كنو دنکه رکص
 هدرلنوک عینرقكنکلم بدرس یدلبا ترشابم هدارا ییسهناکح ییا

 فرصتم كع ردب برق هنرهش بیدنرسرار هل هره راح ن وکر

 ع ونص م ند رحم ضا ه د دعب NRE مدبآ ه دب ارتسرپ یننداوا

 نالو اما دو ا مدروق یتلعمناعہ بورک هضوحرب

 راک زوررپ دیدش نمرک ر رک هنچما كي وص مدرک هضوح ربارب هلم هب راچ
۲ ۱ 



 ۱ راو راهنلافلا ۳

 قودتحتطواب وا هل روهظطولبر, ندزوت هداوه هدزع رزوا مزب بوة.
 اوهرو یدلاییب هلل ز هدهببونهع رزوا قراقیچ شوقر لو هر ندرب
 هدننروص نم کر كردب اتشه لیدب هداروبو یدروتک هباروب بولوا

 ا ا دن ہدارکناعی ا الط اکب بوت روک
 مدنکب و مدروک یزس مدیارویک ندنسر رج بید ارس نوکوب ےس رب
 هلقشع كنجر قا بویمهلوا بسانم هنلغوا مدا رقرب انسحیک كلرسو

 هیلعءات مدروتک هاروب توریدلاق یزمس ندمگیدلس یرکشدلوا قبال

 تمدح همعشع ےب اعتاد بودا حارخا ندرطاخ یکلم نالوا زکیردپ
 هذا یکشددلوا حاتحو کف لوا تالام هذ شره هدا سسوپ زکیدنا

 ماشخا هداروهاد یدبد مرواوب یتسهراح كنکلکعا ككرادت ییایشا

 یدلبا توکس بوروک ییکیدلک
 ٭ نوک ی درد یرک زو #

 یالک و اکب نج هکربد ندنفرط رق هد هاکح اک هن باد هدقدلوا حاص

 كسشعا تخدب ردقن هکلمهراصب و مدالغا امادننکیاراباد اربا
 بسک یلاعشانرح لاحوب یکدنوس هلبامعدوزان ردقوب كمر دب هاش ین

 هکمردبا فوخو "رب یمشیدلوا هن نب هاوبا هاویا یدیغوعا كدا

 مدیا ردیاداب رقوید نوساو اردکونارح ثعاب هتسودنک ل احوب ےن
 هدنقورپ یه ندنردکو نزح رکیردب نوجا نیکسنیعدادرفوش نج
 هو قسشع تامالع مکجهدبا ضرع د كزسو رد کج یا تافو
 دلنادیما دوهب هل ول هدهسیدیآرید ..مرذنادیما یرکفح هلوا ملست

 هد کد د مرولوارفنتم هت دلوا مرغ ندنروتک هلاحوب ینب زکیعا رخافت
 هلتفو هدام وب رکسرلبا تفلا بسک ها الممنب و رکسردبا راکفا لیدبت

 هجیمکز اوندرانهصلو ندرزوس هناعالم تباغوید  رواوا لصاح
 نوعا زمو نرهلو الصاحتیفی و هدتفو روحش هلبادراب روطرب دن

 0 مدیاربد ردکج هدیاد ازت وادعو نیک کیدنبا سح
 تالماعم مکیدزتسوک هنسودنکن ح هن رزوا هلداحش رب هلن وا نب نوکرب

 هنسودنک هلمستمنرب ةدرپ کجتسوک ینفیدلوا رثأتم ند هبربفح
 ( شاوي ) 0 : ۸



 ۳۳۱ 4 كوالا قس اکح ۳

 نوا كروکح شوخاکب كرد ا ناب یمنج هشلآ شاوب شاو

 نیم تاغاکب بودبک هل یننقرلب یدتبا قرص یالوا هدننردقدب

  ندنرغو یس ولر دره نوجابلج هنسودنک ی ب و یدروتک هسللا

 ریاق هله حور چ كنسهعقاو تاکرح كنسودنک طعف یدم روطوریک

 ندعرامح بویمهد | لكزز هجا هدهاشم کیدا رثا

 رکود یشرب هع رزوا هسلص رهیدر ورارف هعاعتناذخاندنب ییالوط

 یرارتا ھنن رزوا ردنمرب هدسااح زکعی دلو بودا راقرك هلع مونیب

 عضو هحولرپ لع یرزوایجد هعدزننوجما ملقم و مان ماالارخا ىلا

 یسمام هلرجا كنسوبق یرکیدو یساغروک هزوک كيارسوبیرب و یدلبا

 هعف د ضعلیدلبا دعا ندنارس یسو دنک نوناناهد مسلط یکیا نوحا

 دنن ردنالاوع ییکیدعا بودنا رشت كتمشع هلبا ظاقنا یب بولک

 دیو وا یدل ع اوج نوا اتم هریک یکیدتآ رارصا هیتر

 "لس یارسو وزکیدتا ظاقارسیب یدعث ردیکردبا قرفتسنمهنب
 هروک هلاحوسش نکیدلبا داتشک یتسوبق ندنعبدلوا شروک هرکی زوک
 تایحربالاح كزسو ردیقوب مقح مهسا دهشهزکعدلوا ولغوا مدارس

 فف هت هدهرب زج .وبهروک هنساوركنج وح مردبا بعجت هرکعیدلوا

 لوحرب هر رجول یان ندنرلک دلا یفالزرلتاورح یتحو یرلنانسا كعا

 یدلباتغارف ندلقن یهلکحهدک لک هلحم وب ند هباکح هب اد ید در دیک

 + نوک جش ی رک زو #
 لقل لاحو ما هک و دهباد هد هراکح لیک یدلوا قداص E هک اتفو

 نوجما كلکدهجوبا لدتشیا یدلروکرب ممظع هدنجما كيارس نکدارلبا

 رمععس لصاو راادص ضع واتشهد تاغ هد" رکیدلباتقد هلن نکا

 ندنس ادص ردنج نالکوب قجدراو هباف لاح برا نامآ رة ەجلوا

 ن راتروق یرسهسیک ندنتدح ردکحهدیا فلت یزس مدیناط
 تاداع كرلیجتزو یدتارغواهب ارس وب یزس هک ردردق لصنكا ہرا: هاو
 :رکلتروق ندنرهف ڪپ كنجوب هسیا رکیدلوا صالخ ندنز هنایشحو
 هم شل هسدارولک نج یدشود هشالتو فوخوبد ردناکمالا مدع



  efزانو راپلا فا ۳1

 ترنج دوا ا ندکیدمهرونک هم رطاخ یک روکا هلعاعم ولرد
 مس تاغ یسیدنک یدرک هب ورا هلی ادب دش روطر نج مدوق هعهذ

 كلج ر هدنماعم حالس یجدهدنلا یک ینیدلوا شهدمو فوخووا هثحو

 همولواوید كجهدبا فلت هلتاب ونعلصن یتبابعع هجتروک یون یدیاراو
 "رککیدتسا هدازكلم یاو  یدناق هع راذانا كر هب هزت نج نکنارظتنم

 'رکیدنا مجااکب "ی )را  Aمدلاق مدلوار ڪم هدنکیدن 3 متا روصو

 مدمهرب وانعمر نشی دا لاح ضرع هناریسا بوشود هانا لب وب مو مع
 مانالوا هد رکغامرپ رسمدنفا بودا ماود هدنمالک نجطقف
 قرغ هدررکدو نمارغوا دناضق لحاهنسک نالواتااماکا ر دناهلس هم

 هد زرکد لوس هدلاحیب دنلوب هدن ګا هنکتر قف و انب رسکع افوخند هل وا

 كنسودنکو رم هدیاررضاک | رلناویحنالو|ینحوهدابز اورول هزک
 هراشیکو ب ر اساهدورلساطوردب راج یس هةلطم تموکح هن رز وارلنج
 کد هد دم تدم ےب هنج هنن رزو |یسعد را رم هدب ا تمواعم هب رغرهمو

 ردیم یلیضف ل رهموب ¿ ۴ دلوا تاع هج ق رغ هدع> اس هدر زوا

 یشحو نانوبهد هړزج وب تح مدسفا توا هلاّوسود
 تقولوا هجر ویباوج ردشمراتروف رهموا یزسیخد ندران اویح
 مدروص کیدا بسک لاحه كتبقر ملدلوا لصاو هار وب هجرپارب

 هد رکناب'رکعیفر لزم مروا هد یب یضام هد رضاح نتوا ید نج
 هد رار ج وب رل هجرق ع ونو رلبدږ. را هنر ینا نیل هک هدلاح ینیداوا
 طقف ردینبم اکو ب یسماساوانوکسم كنساروب ندنغیدلوا هر زوا تک

 یراهطا (ویدلام) هلص وصخ لئابف نالوا نیعب هناروب رار هلکنوت
 «د هسلا رارواک هنسره نوعا ییطق یباغا لادنص ندارو یسلاها

 هدفیصحدوم هار و ړک هل وش روس هروک یتیراشبا هللا تقشمو تجز لاک

 هرلن ارد وک ید رلناویحرسا عی رس تباغ هدکلرب هلل راو دنک بولک

 لع یرلکدروک لا دص هدلاخ یراق دلوا بکار ۱79
 لولو یرلداوا شمروتکاص وص# هد لک دتا هدهاشم ییکیدلک

 یرلکجهدب عطق بوش وق نکیا رک اسارت رد یرلنا قر هنآ یت , رز هجرابمخ
 ) لادنص



 ۳۳۳ كولملا فيس ٌهباکح {

 ر هک رف ناشلوارک ۵ دانشیسوم e دعب رردا ن یی لادنصت

 هغم الباق لیا تملط یلاع ار یهباکح هاد یدید

 یدراو هاب یکم رهروک ییغب دلشاب

 نوک یا یمرکیز وی
 ةکر دندنناسل كولا فیس هدهباکح لیکنهاد یدرب|نشور زور هک او
 مدلواردکمو نور هحرد لاک هدر دک اشک ر دعس هرابصب

 لام رد یسهع رکو ییعل دل وا هد هرن یکم هاش لا هش هنجو

 وب مدنفا هدناوج ید نج مدلبا لاوس ینفیدلوا بواوا تایحر
 تموگح ثلمرب هدخمار لابهاش هداروا تواوا دوج وم هرب رجر هدرل کد

 هدا رکلم کید د لاچنردب زس ردقوب یسهع رک هد هسیار ویلبا
 یرف كکلمرب ا لابهاش ندا تطل هدر سصع نایاس ت رصح

 ەلاۇسود ردیلکد هدابند لاجرد بباعک ځد ن هنن رزواکدیدیدنا

 ییاوجیدب |یربندنرلن داق كلاس ترضحاا لا یوم هکنوج قوي همش

 ندا یوم یر ناو دوجو ورد دع هنعز| یدرب و

 ا مدارتخګ دن ردقن هعدنک یدنک هرکص مدلوا نوار ودا کا

 یدعش مدعا لاوس هک رد نوه یشدلوا كمك مد ۳ هد هن رخ

 ندندرد بارطضاو فوخ هجنوب یک دنکو ۳0 تفولوا ییکیدتشیا

 یدرواوآتایح رپ دیعس مدب ار واوا شما میچ ندهرهاق هدلاحوشو شمرانروق

 قر هنلعبح ی خرب ود ردیلک د یسهرم كمهیهاو تالیح میام كنهراعب

 هلا كلبها تمدح هرس هدلاح یبدعش مطلس اب اراطخ هر اعهلم هدعب

 مدیا هد دز رگیدپ یزمس دنس باس مناخ نشا مودو ا

 تاتعاطا اکہ هل س راز دعطم هع را مب رانج نوت هلاتهح وو

 ردقنرهاک تقراقمندەدا کل دی قار هنس وف رش نالوا

 هل از اغا همالکرارکت حد نب یدید مردی اتعاطا هزکی ماهد هسرولک وک



  $ Trtرام چت فلا 1
 کلات  ejعةتک اهلا بلط یکلکغا لفن هنس هطا بدرس یز

 | تولا يدا ۳ هس ول كلغ | هع راهتخ یک دن نادمشد

 تبسم هد أت هدانز نوجما کد روتک هنارو  aمدد

 هلتعر اسم هفعاب یش مکیدید نامه بویم هد یشر هنبرزوا كنوب نج
 یدروتوک هاسوفیرهش بیدنیس بععرد بولا هنغاجوک ندر یریگیام

 هقشیربخ د ن هلسع در دیقوب رکی مهار هقشب ردیهوبزکلاد یش رککیدتسا
 یدنیک یدلوا بباق یک مکیدید قو یش

 ندارواوقدلوانک اسبو دیک ۱ هرهشزپ
 ییلوصو كد کلم بودی دیک تاذلاب .دوخا و قمزا توتکمر ههاش

 هرکاذم ن نفغج هلو | بسانم یس دنف ندنرلعش مکلکع ارشد هن ردب

 كيارسوا مدنیک هبارس ندرگبدرورارق هر دیس صف یھکیا هدکد لیا

 یسات  > ESهش رزوا كرد م مزویتلا كب هک

 زولقیج هللا نابدرت شاطلزوک تاققان ز ویجوا ندنفیدلوا شهوان

 ك طراضر مدک هنفرط هتوا كلوغ هرو ناو هد هفص یجنرب یدبا

 بولوامشنارب هدیارس قرهالکایمنیدلوا یبتجا ندلاح بولک یرغوط

 تاغ هدر لاوس ےکیداک نوح ا ك ارس نکلا دوخاب و نخ دوا

 بول ینب طباض هدمدرپ و یتباوج مکجهدبا هدافا ههاش ییءداعرب مهم
 ندهباکح هیادیدلبا عدعت ههاشب یدلوا لرهروتوک هن دزن لر زو

 یدصوص هلفلواماشخا هدکداک هناروب

 ٭ نوک ی جندب رکی زوی #
 وللا قيس هاد یدلوا رونم هليا سرون ماع بولوا حابص نوچ
 رکن دکل یننقالاطخ اکی هاشهدمغب دع ج4 یهاشروضح هکر ید ندننعا

 غدرصم راد ن مدنقا هل يسعد نکیدلک ن وع" هنا هطا بد رسو

 مدیدمدلوا راتفرک هبالب قوچكيو مدتبا تقرافم ندمزدپ رد هنس جوا
 هعغمالعا ندنشدلوا تاذرب نسم یسدنک هاش ةد شفا صال وب

 هنادر هدابند رد هنسجوا ملکد د نکی هدانز ندنس هدش 1 هآ یدالشاب

E,مدنفا ید ن یدید مردکم هداز د مدتا تاغ  

DD 



 ro 6 كوالافساکح ¥ جت

 هل ارام مند مدلك نوتا كمر و راک هرکةصاخ هارو هد
 نیع یب رتباهن رکیدرونک یم ینتومرخ اب یکیدل هروتکربخهن اکب
 ردنایحرب رک ع رکربخ هج بالشاب هغمالغاوید یمرکیدتا هدهاشم نیلا

 از ی ۲ رسنوتم هتسو دنکت قولو الر هر و ییباوجرکسرروک نوکو ی ینسو دنگ

 هرم لاک هدماعنیحد ی رهدام لو ك.شوک هلیص وصخ مدتسا لفن

 یلسنو لصاو یدب وا ییز وپ بویلقاجوق یب هدمکیدتب اما یه اکحو یدلکد
 یم رق مرولب هد ااد | لصن ی رکفح د |رکلم یا هلتهج ی دنالک | هنسودنک

 نکیدتا هداعااکبیتامدبا رعادیمایکلکهروک یتسودنک مر وس هجرد لاک

 نوعا كمروك ییااهم منیعرون )هديك و ارپ هب ارس نار اک ینیدنلوب لرو

 ینیدنلوبطباط جاقر هدر تح قرملوا بک ار 'ریکبا یک ینییدنلرضاحو
 هه اش تاد مس لدن کک هر ارس نابراک ییئدنلوب لیاعهام هدا

 فی رعل هلهجور ج یی راتب ر ورسم یک ہدنرلک دروک یتیرب رب یسهع رک
 تروص هلیسهدام یطبض كنس هع رک هاش هرکص ند دلاکم تدمرب مهدیا

 جداا راشم ندنکدتا وزرا نسا هاکح خد یسودنک ییصالخ

 یدنک ندنلقنو یدادا هراکحو لعت هدنروصر ییح هوا ظوظح كن ردب

 یطرعتعالس هنارگش هن اد ندى اصيل یدک و یتفددراتروف نس ومان

 هسا هاش یدنالک ید دمتیج هنحراخ كتهع "راد ید هدنصوصحخ

 یدلوا نوت ندلاح تفعوش م: هدا ز ند هلج

 ن نم تاغ اکب ءاش هداروا بودیک هبارس ندرب نمهلج هن رزوا كلوب
 یوع هعح ناثح ییالوط ندندوع ا ةعرکو یدر و هراد رب

 ارجا راکش تکلم ؛یلاها هش رزوا كلو یدلبا ما ساوا اننودجب

 رابک و لاجر نوت قر هئلوا هدیشک تفایض لوی رب هدنارسنورلیدتا

 كماشخاهدکد لک هلع وش اند هناکح هباد سای دلدب | ماعطاںونلوا توعد

 یدراو هتوکس لرهروک نخیداوا هدکا برقت

 % نوک یحنرکسیمرکب زود ¥



 + راهنو راهنلافلا ك ۳۳

 هکر ید ندنفرط لقا ب ویلشاب هيهباکح هنیهباد یذلوا حابص هکتوج
 تاعرو هلماعم نسح هداعلا قوخو تع هلس هدا زاکب یهاش س درس

 هدکلر ییافصو قوذ ولردرهور دک هراکشو دص رار هليسودنک بودا
 م مواخوا كردب ارطاخرد یمهفوسسم تعدخ هش نوکر كدیاردنا

 هتشیا مدیا رلکب نوه متفو نوچا نایب و ضرعاکس ینا راو مدا مسرب
 نونم یر د نور څر در دشواقاکب بوران روق یم هم رک کج هیلب وس یدمش
 همت وجات بولو ا مداماد ےب زس مّتسبا كا ادا یرکتح كزمس كدلبا

 نسح ید دلوا تع نم كن وو ن دنغیلکنو شا كهاشیدىد رکسیمر ولو اثراو

 ییالوطندمج هیمهدب الود فیلکتهلرکشن نایب هنسودنک ییالوطندهجوت
 ر دب عب یی هد ام نالو بیس هتقراذم ندهرهاق كردبا اجر یتسگوطر وذعم
 یخیدلوارسهدناف كعشع وب و یمکجدیم هکزاو ندنسوهواوه كااج

 هرکصندکد لبا نایبییغب دلو ادل اك مک اوهدمهسبا ش مالک |یخد مدنک

 ندن.اقلهم زکه ع رک م دف هآ رکسروینع اك ەر و ی هم دار كج هيمهوسیرکب رف

 ا ر هککیدتبااکی اش هدد در دقبال هنتسالع هد
 ردیفاکاکب تافتلا مکیدروک ندزس مدنفا یدن یهد مرول هبا هن
 لوس نوجامب هداف می دراترود ۰ كنح یک رک ادعام ندن ول

 ییدعتهرزواقلوا هنلاخ هنباتع هجو غی دلوا لات ند کفرطردناف اکم
 مدب درد هنق سر ك جهر وتوک ر دف هب هرصب نبی مد دلو ارظنم هدلاح

 تاب ورشمو تالوک ام هلیکرادت هنیفسرب هيلا راشم ءاش هن رزوا كنوب
 راسما رضاحردق هتقو مکجهدیکو یتسادبا هیچ غلبام اغاب كنب رفس

 تعاقا هدب دنرس ن وکره كردب افیقوت هدننارستدمرب نب و یدلبا
 لصاا یدا ردالک | یتخیدلوا قس اتم ییالوط ندمکیدتسا كا
 هب هیقس قرهلا نصحر ندنس هع و ندهاش نوک م کجهدیا تکرح

 هنس هجر د هاوا قرغبوا وط 4 هنطروف هعفد چار هدلوب و مدلوا بک ار
 هج و قدلتروق قرهلوا ییارضع كعاخ نان وب هدمرزوا هد هسلا لک

 هر هرصل هقاعلاو تحګاا هرکص ندفدشالوط هددرکد هدي ده تدم

 یراشرصم هرزوا كلا تع رع هب هرهاق جد ندارواو لبا,!تلصاوم

 رز



 ۳۳۷ هک كوللا فیت هناکح 0

 یدلیا توکس هلغلوا مانقا هنب هدلگوبهیاد مدلیا تکرح هلی راک
 4 نوک ی حزوتطیمرک زو *

 دهه وکح هدم صاوم هرصم هکر د هلباماود هد هباکح هاد هدق دلو ا حایص
 مردار ندنغددلوا شع اتافو مردن مدیا هلکان: تال لب فوج

 شعشواقاکب ناطاس یک یدا هدکتنا تنطاس ردا سولج هت

 زارپ ندققراقم ےب و یدلبا راهظا تینونم هدا ز كب ییالوط ندنغیدلوا

 یواحینعسر كلاجردب هلبا نايا رهم كر هرکه ب هن رخ مردپ هرکصتدم
 یملدلواشا مب هلیسمام هلو دنیا یرانا هدنغیدچا یب ,یمکج نالوا

 یرهم هلبا رب رعت هع ردارب ییهدام کد ن هجر ورب یمیدلبا هقالعو
 مدلبا ۳" هند

 مب انروص رخ ین ماوحا تشذکحرس م کیدلیا | ضرع هع ردارب

 0 هدد شمال زس بولالغا كر ا ندلاح

 ؟وااهد هرکصندقدلا ندلایرهم هکنوح شعاترابع ندشیارپ

 ی اضرب نوا ۳ یدناص ه هلفرب ب

 لتقف یزس هاشرک ر دار مهداز تم الو یار دب ا تج ماکبیخدطیاض

 لالتخارب هدنکلع هلیسوزرا كا تموکح هکدوح یدلبا معا یمکلکع |

 ادف یزس نوجا یموع شیاسا یدنکر ویدا فوخندزکفجهرافیچ
 ککلموک شهابوپ هلرکناف لرسیتحو روی ر وک بسانم یکم
 کیدا رارفزس نوساوا ادق عاق ےب هرکی ر رس ردرظڈنم هکلکهروک
 ندهرهآق با هدافتسسا ندنفلک ارقكندهک ردقیحا یسوبق لارکسبح
 متعهدکدید کیلا فقوت هبا وب لر یلتینماو رکیدیکب وقرچ
 یدک نده
 قو لڅ هراکفا "یطاع «یدازوا نوزوا هدا وبقترا هسیالاح هنره
 تلکوتو مدابارارف اشالابیرکشت نالکمزال ههیلا یموم طباض نامه
 هرکیارسبولک هقشمد هتشیاو مدقیح ندنکلام كع ر دار کكرهبد هلن یبع

 مدلبادع راتخش یعد :ک ی الوط ن لعل دنعص

 قشد هد کد روت, بودا هراکح ا ا والا یس
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  vexفلآ آنهارولهاز 
 قده ردو هدامرککیدلاوزرا یکلکمام مدنفاهتشدا  اباطخ هنهاش
 لوغشم یمهذ الاح لاججردب ملک د هرابتخ هکر ککاب رکیدیا هعلاطمرس
 هرکه دنب ییاقلوبهدلاحرب یکی شاع قو نالوا تایحرب اعادو ردهدکعا

 هسی اروا روک بیاعک ید . TAامد رویمتیچ ندلایخ ولردرپ هداف

 هلمص ندنکیدم هرب و انعم حج هوس رب هل ول هاش هد ردهدعلق

 یخدالوللا فیسولاوس یتغیداوا بواوا هدنرزواالاح یعسر كالاجردب
 ةهاش نورافیح ندنیج یعتر رەد ردەدم رزوااک اد مدنفاتوا

 .ترهح شعا لزوک كيف تمرح هل | ظن سر هاش یدلبا دقت

 زار رکفسشع زسنکل شعاراوقح هدکشا قشعناکوب كناياس
 تاذ موشمریزو هش رزوا یکیدید . روتیروک رمشسانم اکب

 تكسکره هکر ولی هديا مکحیجد لس هناکحكلک وللا فس یرهناهاشداب

  ۷اعاد هدنزونر یعست ناسلاو ردراو یردکرب هر

 یتدهاش هلیسعد ردرلشاغوطنوحما قماش هلبا لاحت داعس
 نسح هدنفحهناسفا تعسط هکنوج م هناثبا هدکب هر کز وسوش اباوج
 للخ لب اردک هنوکر ج هیراتحارهکر در او صا | ض عب ندنغی دلو | منظ

 ى دک دروتک هار ا د ید د مرد نط ردشمال وارد

 یدتا
  نوکیجنزوتوا زوب %

 ودنک هلم الکول ۱ یهاش قشمد رد هاد یدلوا نشود ا

 الاعهدنداصهتعاو راکفا ینیدلوارلمدا ق وج كي دو لغ وخ ٠

 مدنفا درب ز زو نکنم یم الک اه رب زو موم ی کیدلیا ماو

 نشهداب زلازکیک ندنکو ا یراناکد كراتعنص نقد ی هرهش

 ید هلکنان زکر ونک هرکیارس رک هسا رز را نیت

 هک وللا فرس بروم اوباش هل سعد مر د اتابثاهد رک هناهاشروضح اعدم

 تع اسحاق یدتیک بوقب >وبدردک دفا ن رامرد دوا تودنا هلاوح

 هدنکید د یا رکیدیا یی ا سا هرسداش یدلبا تدوع هرکص

 ا El < یغوح کب رپ 1 وا كرل اک درک |مدنفا توارزو

 ) شیراکدلبا /
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 ۳۳۹ + تاامداکح
 هلج زا مدالک اتع دلوا د ونسخ ندنرالاح یس هلج مدر وک ین رلک دلا

 كب هل راوشوق یدنک هک مدلبا هدهاشم ولناقیلد رب هدنمسا كلام

 متسود و م دلبا فقوت ن وحا هلاکم هلیس ودنک یدر ویلوک هدا ز

 یک یکیدید رد هلب وب متعیبط عب اباوچ مکیدید مروی روک نشك یزس
 كمروکم دروتکه بارس مدل|ندنکیدلیا قیدصت لاحوخد یروئلوف

 هذاروب تیبا بلج د هاش یدد عهدا بلج هرکی روضح رک هسرتسیا

 ندتلاح یک ییهدلوا تباور نس اباطخ هکلام هاش یدلباراضخا
 كسثم روک نکنارلشیا شدا زدق هماشخا ندحابص كسم دونشخ

 هدنکیدب د كس هیمناقنالانالصا هکر ازوس هک مرسلا ور دم زالاکب كلب یو

 تاکنرا هدیروصح كرلهاشداب ارز کیم ر وص یاس مدنحا نامآ كلام

 ردقوش رلد ا تراسح هنا هکر دراو تقیقح ضعب «د هسا غونم بذک

 ردلکد کا یرلک دلرب یراکفا نالوا هدمتح تكسکره هک مروا هرد

 د هسک تحد هدا ز لا هکلب هدابند طقف هدم هسرانن وار وکر دقهنره نی

 یلیصفت كمال | مکیدکح یرغ'رکب رومافتک | هلعادافاوب مدنفا هتشیا
 هباکح کر ی تشد رمت هد هسرا یدد رکیعاروبحم یبهناس

 ردیچشرب رونفوط «رکناش ابعص 'رکس ر وب دبا فوخ نوه ندکعا
 ثعاب هف شو ناش سکعاا هدنروضحكهاشداب روس ولناقیلد هلسع د

 نکلیدر و ییاوح مدت اٽي ینلعءوطقخ یرلهدن هد هسلا رولوا

 نیسرویدبا دبزت یھ رم منب ئالام یا بویفارپ یرارصا هتیااش
 ردقوب هراح یرغ ندتعاطا هع مما مروئدبا مما یتعفد كا رح

 تنش ذکر سىت آهجورب قر هیمهلوا راجعه اوج جد كلام ندنکیدید

 ىدراوهتوکسندنلمنهبادلر هد یدلیاآدب هنس هاکح

 f نوک یجنربزوتوازو #
 ) یسهناکح لا ریش هدارکلم هلا كلام (

 تاروس "ركه دن کرد هللا زاغاههاکح ندنرغا تاامهاد هدقدلواحایص

 كع ردپ بولوا واغواكناذرب ندناماسو تور باحصاوا ندنراجت یرهش



 4 راهنو راهتلا فل « ۳+

 نیما مش اوما ینبدلوا شخارباکب ٠ اط تدار ندنتافو

 ین رط تاروس نکیاهرزوا كمروت هل مرا تسودخد یتسیقاب مدنا
 نوکر هساصن تاذ ینجارب نانلوب هر زوا كك هو رج بدنرتس
 تلتحایسیراضعب ندنفی ناو! ثحا ندنحایسقاارآ وا یدنلوب .دمهرفسم
 ندناوذنانلو رضاح ید اردا تح ندنر هکلهن یرلضب و ندندب اوق

 هباکح یراسیش یرافدلوا شعر وک ندنراقدلوا شع | تحایس یحاقرب

 كتس ابلق یک | تحایس هک دیش |یرلیش فح هل وب ید ن هدن لک دا

 علام هنسارجا كمتين ز هکاهت یرلک دلیا فداصت هدهسیا مدا

 هسلا رولیقاب هزرکتاور رس هرکصندک دلکد نس هلج یدارویلوا
 یکدلبا یقداصت كحابس ۱ نم قعالوط یابند

 هدلوب رک !روبدا هلازا نسو زرا كمر وک یهینجا تالاع رب هکلهت

 كلدبک هتفرط رکید ندنفرطرب كضرا نی نسکمافداصت هةلاشرپ

 مدنا ردبا تکرح ند ( تاروس) نران مهسا یتغیدلوا نکم

Eتاد یتنجا رول دم هد هسلا رابدل وک یرایضعد ندراضح  

 هدلو هدب ودنا وزرا یکعا تخایس رک | كلام دیس یا ابا طخ اکب

 ندنکلمرپ هشیا رویلوا عناماکوب یس هک هت كنا فداصت هردو دیح
 هد. | ےلعت رايش ضعبهزس هرزوا كغیکهلتنما لاکو فوخالب هنن رکید
 هدم هسلا شع الج هر هغيطلالو | یتمالک وب كلا یوم یدید مرولب

 كمت وک ر ایش ف# صعب یردلا هلحر هجنکلاب هرکص ندماعط
 عقاولا كردبادعو یتکجهلک «زک هناخ؛دن حابص یسترا هرزوا

 هلعف تامدعو طف مجهر وط هدمزوسن  بولک حاصیسربا

 هرس هکنوح 54ر ولد نوک :رکص ندنوک جاقر یتفیدلر راح

 شرب ندرکب رامدایدعشردلکد نکم كغ توانا هدنو 0
 بولا هتحا رادقمرب هدیسیکباو نوسنا بلحیبام هرغوطرب رکی ردنوک

 هرافاشوا یسارحا ONT دید ید نب یدید

 مدلبا رح

 مد تردولوط مدق قلاتاذ یبحاو ا یام 8

 "( هدنضرع )



î ` ¥ كامدیاکح لک e 
 رام لا یتبامهرغوطو یدلبا ما نس ہا ا قدنصرب .دنضرخ

 ما طرب بویمروط شوید یسیدنک هیلایوم ۳ هرکص ندکدتبا

 ن شا ها ی ی هلو :

 ؛نچوا لصاحملا یدشلاح هنلیمکت كشيا هلباعضو و
 دیارحرب ینا بوابتروا هلیسالاح مع یرزوا جوال قدنصیوک

 هرکص درد کا ٥ اک هداروا ادتک هباروا دز رار هلاینجا

 ندزس "یبش غجهباب هکنوج لهلاقرکلاب هدزکب ردنوکوربک یزکیرامدا
 هلی اكنازب مدردنوک ییرلمدا | ههبد مدتسلا یسمر وک كىسەق ئ

 لاععتسا هجر د لاک یکلکمروک "یبش ینجهیانیو قدلاق رکلابرپ ار
 بوقلاق ندر قدنصو یدربک هنا كغیدنص ف رح تاپن مدناردیآ

 هوب ندهاکح هاد یدننا غابه هرکص ندقدلوا اوهر قحاز ار

 نوکی یشکیازوتوا زوب ٩

 ندکیدروکۍ بش بب رغر هلب وب هکر ید ندن نا کام هباد نوک یسادرف
 راعیح ندق دنص تاذ یبنجاوا عهدنا فن رعت ییکیدلبا بعت ردقەن

 ا ففح تبا هتسلا نک 4 ۳

  ۱ا ۳ دب !مدلیا هبدههزس یعدنصوو سر

 راس د وخا و مسلط تلاوب هک نوسلوا "رکمولعم یسأر وشو رکھا

 هدا زاهد ندنون هلتهج معیدلوا رهامهدنامنازج نفی ارد هلیس هطساو

 ییالوط ندهیدهرپ لاثمالا مدع هلب ول یدید مرولبب باب رايش بب رع
 نوتلاهر وطر قرهلوا تافاعم هتسوذدنک و مداد ۱ اک ضرع ه ینجا

 نکیدیا م لعلاکب یلوصا كاکلکم. :ردشا | تکرح یعبدنص تور و

 اب ا لر هد کس روزکوا ااا ات



 0 رک راهنوراهالافلا #۶ ۳:

 ۰ کک دردنود یه وب كرءتسوک ییلوصا كن اتکرح هلتتنما تقولوا

 دوعص تفو رککیدریوج ییا وہ 'رکسردیک هفرط لوص «دلاح
 هر رګ تاذلاب هلیسعد "رکسزمبا یعاشا هدرکعب دنقوطاک وب و "رکسردیا

 هقیقلاف مدار وج یرهدب و قر هنقوطرلبا ندمکیدلیاوزرا یکی
 تکرحرغا رغا رکو هلتعر سارک ب ودیکه فرط مکیدتسا قدنص
 هرکض ندقدشالوط هعفد جأقرب هداوه هرزوا لاوتموب یدیاردا

 كفيدنصارپ ز لدتا لوزن هللوهس لاک ۰ نم هاب قر هتوط لوب لر هناخ
 یریمشلدلوا هدکننکو كم ارس ینارطا هلکنوب بولو ارلکیلد ماطر هدنرزوا

 كدیاردباهرادا هروک اکایخد یغدنص ندتیدلوا نک«كعروک
 مز هدنرک دلکرانا ند رمتلدلوا لصاو هبهناخلوا ندرا راکتمدخزب

 دل حر هدمهراد ینیدنص نانلوارکد راددلوا بعتم رقد وع تعرس
 نون ردفه ندفدنصوبن و مدتا هظفاحهداب زندم هن رخ قرهباف

 بوعه,ج قرلوا دوتشوخ هجرد لوا نذعاسحایخد یتجا هسیا مدلوا
 تقورا رها هلمزاتسود ردق هیجنکو ن مهثوروملاوما ه شیان یدنیک
 نوید قاطرب تیکت یک ندمندالشاب ید هکخا ضارقتسا كردبا

 یمرابتعا هلا یربخ یکیدنکو ن لام هد ( تاروس ) و مدلوا قرفتسم
 مرلتناد هفشب ندکد عا ضارقا هجق|اکب هسک مجھ ق ترا مدتبا بواغ

 هن رزوا كنو رایدتبا تعراسم ځد هباوعد نوجا ل يصح تاب ولطم
 مدر دنا هب یلو>بوراق ج ندم هر اد یدنص هکر دتا تدحا مع تم

 مدرک همنلدنص بولآ یم ەحقا رادعمو ناثلوب هدمدزنو قاز را ضعبو

 روح رد و هدعب مدنفوط ها زودنا د وص یلاو

 مدلیادوعص هناوه هلتفراذم ندمرلقجهلا نوت و ندنرهش (تاروس)
 یتح مدريد شبا تکرح هلتع رس ردق یفیدلوا نکم یغیدنص نیل جک,
 یمیدلوا هد هرن نیب هحابص مدرود د| نظرد ازواج ینتعرس كراکز ور

 بیاجع بیاجعو افرض ط قاطرب مدقاب ندکیاد نوجا كملي
 نوکوامدبا نضەدىا هدهاشملحرب نوکسممهسقاب ههرر هو ر روک رللوح

 هدنرزواكنامروار قیص تباغ ینوکی مترا مدشالوط هداوه یس هک و

 مس )



Fir هک كلام تراک u 
 رهشر لزوک تیاغ عقاو هدنرزوا ارهکرب لوب نيب هنامروا او و مدالوت
 هلکهروک یتعیدلوا ماس>ا هاد هدکد ید مدلبا هدنهاسشم ییعددنل وب

 یدلیا توکس
 ه نوک یهچوازوتوا زوب #۴

 . كنار حصو رهش هکر ید ندن عا كلام هلبا ماود هب ناکح هب اد هدقدلو|حایص

 نوا كلب هديا شام هلبقبال ینو هلقلوا یارسرب میسج تیاغ هدنتیاهت
 ندگیدلبا وزرا هحرد لاک یلکحام یم؛دلوا هدهرو مدشا فووت

 نالوا «دکمروسالرت هدارعص نکیارونشود لوب رب نوجا ك|عفد یا مع

 یغیدنص بودا لوزن هنحا كنامر وا نوا مالعتسا قیفیک ندمدارب
 یینق لرش وب بودیک هشدزن كنولل وڪڪ مود م قرهغارب هداروا

 یغب دنلوا هيمان زاغ ر هش وب ولناق لد یس د واب وکم دتا لاوس یتغیدلوارهش
 هدنمات ناماپب یسار و م دالک ۱ ییکشدلوا ینجا ند یککیدلج

 مک هدیارس نالو هدنناهن كارخ هجر و ییباوج ردب تم كکلمرپ

Aیس هع رکرب هدنمان ن رش كلف اتزاع مدلنا لاوس واد ر وادا  

 هلیس هطساو م یکج هلدنالافعا ندنفرط مدار كناهيلا یوم بولوا

 اش ییارسوب نوما كتا هظفاح نس هعرک ندنغی داوا شارب وربخ
 هلباوصیئارطا بواد ا اشنا ند رع رم یارس نانلوا رک دردشمریدتا

 یاتنمو عونصم ندنکیلچ نیچ یسوبق ق رهلوا طاح هلیارلقدنخولم
 زدنوک هک نوع یتیج ںورک كنهسک هعشب ندفدلوا هدندب كکلم

 رروک نس هع رک بودیک هعفدرپ هد هتفه هسا کالم رد هدکملکب رللوع هر

 ندهب راح جاق را هل داقادنهک نکلابیجد كنب رش رد اتد وع هانزاغ هدعب

 یدرب و ینباوج ردقوب یسامفر هعشپ
 ضرع دنسودنک ینالوط ندتکیدلبا ناب ینایفیکو 5 كنولب وک

 هرزواتلصاوم هروک ذم رش مدنیک ی نحوط هرهش هرکص ندرکشن

 ماطر ۳ ار هرلنان ر هک مدقاب هدر مدتشلا یدلروک مطع ی

 كوم رب یلهساا سو واحات می نانلو هدنس هبروا كرلذاو رلمدا

 یتکیدلک هرزوا كمروک نرش یب.هع رک بواوا یهاش انزاغ كلوب تاذ



 ۳ انا ¥ 9
 جرات دک دتا عفد یقا سواشام بوشالوط یرهش الوا ۰ مدالکا

 ہد هسا مدلبا عضو هل نیما ردقنره یناو یدلک هم رطاخ غیدنص
 چمک هلح ینیدناوب كغبدنص وقر ندرهش لصاحلا مدتبا یتا رم نب
 i ماعط هلا اهتشا ںواوا تحار ملکوک هججو ییلدنص مدمهدیا ثحار

 یک هدناروسمدرب ورارف هفخار هدناهرو | ید دنص هلیسع | ترفت ومدتا ۱

 ههکوا هلنهج غیدلوا شلتر وق ندنکلزسحار لکوکو ندغوید
 مدمهب وب وا هفام عم هد هسا مدلیا دیما چ ود وا وحش وا تحار

 هع رطاخ اعاد زهدام یکیدلیا لسقناکب ییالوط ندنب رش كنولیوکو
 ناثكی وس هدننح كنس هع رک ت الم ناماچ ههدنک یدنک هلتهح یکیدلک

 یهزال كا انب یارسرب نوجماقماسبف یزف ڈو ردیمنکع یمن ا یاری
 هفیعلحا قیدا نم هل وا نيم | هداب ز زاهد هدش ارس یدنکا ىدا

 ر ا اا قلثروق ندناهسبایرغوط یس یرلک درب وربخ كرلدنم
 نالب زاب ءرعلا هسلنلاوب هدطایتحاردقن هلبسشیاردو لقعكناسناردیلکد

 ردقجهنادلا هعدارپ نربش هکمادام ردثیع یسوزرا كا رذح ندقانق
 یدصوص هدلح وب هب اد بواد مدناردرد-یهاویراکتا كع اه فو ینا

 ه نوک یجشازونوازود %
 (هدانوغ)و (تاروس) هکر بد ندنفرط كالام هل | ده هباکح هنب هلو | حابص

 یتیرش هدعهسبا شمروک رازق لز وک قوجكي شلوا ثعاب هتینارخ
 یع امالا یشباوش ندملدالشاب هاوب لزوک هدانز ند هلج هدمهذ
 هس هراد بونا هتماط كننارس كن رش هعدنک یدنکو مدتا وزرا

 مدا ییعلاط یرلک درب و ربخ رام هد هکلب مودا ترغ هکلکمریک

 ٠ مدد |
 یسورلبا كشر انب باش مدیا روسج هلتهج مدو ۳ ؟ رک هدنن
 یارسكردن ادوعصهباوه هلیس هطساو عل دنص کم كر هیعار ا

 hh قیر مولسینلک شام مدتیک یرعوط هنف رط

 كماطالر دیک هفرطمکیدروک ایضبوک ندنررزوا ن سکا هدهاشم

 یناشورفمور اند هرج: ر قیجا بوقبحن دتل دنصو مدتالوزآ هنن رزوا

 ( تیاغ )



 ۳۵ + تاامدناکح : 3

 یسو دنګ مدروکروب وا یب رش هدنرز وار دنمهد اروا مدرک مراد رب نیم تاق
 رب قر هشالفا هنا ندکیدلبا هدهاشم نسدلوا لزوک هدان ز ندملبخآ

 یخی داو مدار هدتکو ابونأ وا ندوخ وا نی ریش ېک مکید وا بولا ییا
 نداقادنكىلاط هر وخ وا هد هطوار رکید یدالشاب ه هرغناد ا

 هعد ادمارکهامناما نرش یدلک هلحم متل دنلوب قرهنا وا ندىدلروک

 كئس ندشبا وب هسخ وب یدلب هریک لصن همر اد ےب راومدارپ هداروب شش

 نکمولعمكرسو مروا هدیالافغالصف یرک اسع هج وب نانلوب هدنفارطا
 ردمزال یسلچا كنوبقعونصم ندکیلج نوګاقلوالخاذ هباروب هکرد
 كنوبرد هدندب كهاش د یزراتخما بولوا یرهم كهاش «دنرارزواو
 مبالک | یکیدلبازواجت لصن یعئاوم ردقوب كتولناق یلدوب نوا
 ۱ یدرب ویباوج
 هلص رهمدر د ارکمت یکجهدهنن نکردا یرلبد رهلو نداق ادهک

 لب کیم به هزککیدروکه دارو ببب وصتاب یکاکععانقاوید عیرپ
 ندراتش عنالوالئان هتما مع هل اهعدخو هل. ماطر لر دنا قرص نوتلا هوا

 راکفارپ هل و ملکد د هدنسوزرا قفقوط هرکفع رس یک میدلوا

 یطار هرکشارا رعاولاقهج هلب وبیرکب رک عیربن نوسلوادیع؛ندنب
 یلکو که زم.نوجاقمراقیج هنا دیه یش یکی دتا فول رکیردب قر یم هلو

 ردقن تفو ییبداوا یشتنم رمجوزتمزب رکسفج هلوا مهجوز مب بورپ و
 كرسهسااراوز دارکلمر دقنوردک>هدنافوخند رکیرذب هسار او لولم ۱

 ندهباکحهباد هلکلیا برفت ماشخا دهید مدن د ردرلکجهد | هطع هرکعقوم

 یدلیاتوکس

 هک نوک جتازونوازوب #
 منبنیداق دن هل ا نرش هکر د ندنفرط كلام هلاد یدلوا حابص نوح

 هلتهج یراق دلاق بوقاب هن رب رب ندنرلک دم هریدرپا لقع هع رلک دلب وس

 اسد هقداططعق مدب !هدن راکف |یراکح هیع ارا تعا عم“ هل اوحم مکن دلی وس

 نیداقادنهت هلبانربش نوحاكناراردب!تینماءداب ز كب هرایش ف ع هلب وب

(4) 
 بھ



 10 لک راهنو راها قلا # 1

 د راد ندنکر انیاحابص بولاق د اروا نیل هک رلیدانیا هبهیاکح مر
 تن هدعب مدتنا دوعص هناوه بون كر هدیک هم دنص یرغوط مدعیچ

 كج هبب كلنوکر کس هلتع رع هرهش قر هقارب یمشلدنص هداروا بونیاهنامروا
 وب ا 2 مدلارلخاب واوقوف لزوک قاسظرب و فسا نی نع تیاتو

 .توروتوا هدن امروا نوک ن ون مدا قرص هرلبش هل وب یعدوجوم

 هل, الوخد هغ دنص یک ینیدلوا دهی مدلوا لوغشم هلع ان زت یک

 | ییفیدلو ارظتماکی هسدا ن ریش مدرک دتسهو ادلر دا لوزت هنماط كن رش

 :یجدنیدید  مدروردیانظ رکیدنونوا یزک هج وز یرب یا هللا ناي
 نس كدلا یملکوک هکمادام لدار ودا فوخنوعن مهج وز یلیکو س من

 ضخ قرهلاقر دق هحاضیحد ههکو امد, در تھر ا لکلکم موس

 مدنیکب وعرچ ندبارسنیش هحابص نوا قماملشالک ای دلوا ندرشب
 مغ داوا یرب مک رحو راوطا ردا لوخد هار س هش نوک یتترا

 یس هع رک یردپ كنب رش هرکص نوک اقرب ی دعا توعد یب ههبش الصا
 لر هروک یتشدلوا ول رهمو واابف زوق بولک ها رس هرزوا كمروک
 ا ردقوب یشرب كجهل دا فوخ هدلاح ینیدلوا هل وب هتسانرق
 یاس هجر وک هدلاحرب بیاد یبرش هدنادقیح هتسراد كنس هع رک

 یدرپ وزبخ یکيدلیاجاودزا هللا یړپ ر نعي یناعوقو ځد نرش كرد الس
 ,ییسهد واک یر كتشاخ ردفو لصا كشش هل وا هلبصغ لاک هاش

 تودباج ورخندهو اد لرد یجرولوا قغاننا هثیشهلب و ردشع ادلا
 ندهرنت اخوا هجمهلو ییدسکو ی دشالوط یتفرطره كم ارس
 ئ دشود هشالت هدابز لرههد . رویمرپا معاك و مرکه نګا كن ارس

 هرکصلدک دلبا تیفیک ناس بورغاح هن روضح یتسانرقو الکو تقولوا

 فوج كب قحر دراو یعودو كرلبش هل وب م دفا یربزو لوس

 نو كنو براد ا:دنساوعد یراق دلو ا ندنسهلالس یر کز شمر وکر لمدآ
 هنب رزوا نی داوا شعدر دیللوا هلن وا هدو هتبلا و یشرب كجەدىا شالت

 یربندانرفهد دساارلشاناس یراق دنلوب هدنراکفا لر زویدالک و راس

 هشت انعم یی هل ون كراناد یبحاص لەع ندنغیدل وا هد دامتعا وب

 ) هن راق داتا (
 ہہ



  eهک تالام ھاك ۳:۷

 یرکدتشدا نوو كناسنا هلا یرپ ج مردنا عجل ھن رافدنات آ

 دره اکحانعم یب ر هل و هسدار دن اداعع ااکب دیهاشرک ارد درعا هلتع تیفیکو

 , نانادلا قیرمشبواک هلیمسا یر هدلاح ضد در دش ارایتفیکوب هدربقج نان ا

 ۱ یدد ردق و همش :دنکحهدب ا فشک ناخ

 م رک نوعا قمالک۔ !یلاس تقیقح تا ذلب تام ناماهابهن رزوا كنو

 درذتیرللک ینوکی سنریاو ید ردن وکو رک یتسانرقو ارزو بولاق هدخ ارس
 هنس هع رکلوا ندزلوا ماشقا هیلاراش«تالم هرکصندکد لک رلذ|یدلبا
 فیلکتر دع مدنف ارخ ید ن رمش هل الا وس یکیدعا بودن |ماعط هل ایر

 یناعوقوو شرب و یتباوجیدع یشر ع ی هدیک بواک هیاروب هد هسبا مدت

 هل !تارکفتع اونا نی نسکلک ناهدتالءندنفب دلو | شل یا هراکح لیصفترپ

 یدراو هت وکس هدکد لک هل وب ندهباکح هاد یدا شم ردلوط یینهذآ

 ٭ نوک جندب زوتوازوب #
 توربدقابیراهومهاش دحلوا |ماشخ اهکرید هل e حابص

 رظنم هعدوروب و شو وف هنا ب ید نج قراروتوا هدنرزوا ردنمرپ
 ینو هجروک ی هد دق < تاشعتندن 2: داواقوز وز ار اوه هکر ایدشمل و

 هدهاشملاح و یالوط ندنکج ا هلو رب كر ہیۃیا لح دیاوه میالع

 هنب رزوایسلوایراطتبشحو فوخ هنماق وا پبهاذ هنب راکفا یفیدنلوا
 ندنلایهيا# تویع تدحالصا کتک کوک تب مدرک هب ورګا دن

 لتسودنک یس چ رکو مدالک |ییهااکم ندیا نان رج هدننیب یسهعرک

 روتفالصا هکتار و هم رزوا كنو مدّتسا لرد ی دلوا لد هداس جد

 هرس رامصم نکسد رات لا كن هیعالسا كولم زس كر هیمروتک

 ندنرلک درب ورخ یتکح هدا لافغا ندنفرط هسکرب نوجازک هع رک

 :یرک هع رک هلتهج میدنلوب یسداز هاسشكراب رپ نی نکیدابق هباروپیآ
 تولک كن دسکرب هل وآ ندیگدلبا قتشعت هحردلاّکو مدروک هدارو

 رات یکرک هع رکوزس ن رانب مدلب یزککج هتسوکاضر یور

۳ 



 هک راهنو راما فلا # ۳۹/۸
 هیلاراشم كلم مدد  ردکجهدبا هطبغهزس سکرهردقوب ؛درپ رب چه
 ضرعاکبكردب اافتک اهلا یدرقلر قحردقوب نوحایفانا همتی دلو ایرب

 ۱۳۳ ناار برف تمرد
 مدنیک هنامروا مدقلاق داتعمرب نیش هحابص بوروک تقو هلا
 فقاوهلاس تقع د ناماسهابتلم عافجالاارقو ارزو نیلحابص
 "هلیسیدنک مدروک یبیرپتوا ههلاراشم كردبا لاوسیفبدلوا بواوا
 هبهدام وب یسهلج یدىدرد وډ تفیفح ردمداماد تب لدتا ید هلاکم

 ندنغب دلوازسنوغب وا اوهنوکو ایتحلردبامایف هنهیلع لرب زو نایمنانا
 كرکروا یناوبح كرز و نایغانا هدانا یمیدقاح رکشع» بوغان روات

 یکدروک كلم هن رز وا یسلوا شلرق یعانار بوشود رژ و ندنرزوا
 ییسیرب نوعا كفيدهان ااکبروهدب | حاتنا ەن كلدافتعا مدعكتس

 ندقدشارارف هلهحوو كل رب مرهتشسلا یدید یدروتک هلاحو

 ییالوط ندنکیدلبا جاودزا دفع كتس هم رک ناماهاب كلم هرکص

 ارجا مدزک بودیک هرهشن نوکوا یدلما ما یتسلدا ارجا تالش
 راتشعا لد هداسیکی راهاشدابیخدرانارکم مذلیااشام نسآ نالیدنا
 اش قوج نمهاش یردب نا یر لاهانوت هل س ارحا راکلنش مع

 ىدا روش رعاب ود

 هنارسبواوا اوهر هنو مدنن هځلدنص و دیک هنامروا هوا ماشخا
 ارجارلن نوکوب یکدروک منیرش لزوک مدربک هنسهراد كنیربش مدنا

 دهش ندنسندن هل وندن و یداکرات هنشاب لر زو نایغانالکب مدتنا

 تعاس چاق رب و مدد رپ وسل وشود ێا اع هل ول به رلثلوا كحهد |

 مدلک هنامروا بوترچ هن هرکص ندکد روک تقو
 ییوفع كنرپ ییالوط ندنیفیک نالک هتشالر زو حورح ینوک یسنریا

 سلب طسوت نرش بولک هبارس یسانرفوارزو هلبا اش نوا زا
 هنسو دنک منبو نغیدلوا رادربخ ندتیفیک ید نرش رلیدلبا بلط

 هدکدروتک هلحوب یهاکحهباد یدابا نایهرانا یمگیدلپ وران
 یدلبا توکس

 ( زو )



 ۹ ۷ كلامهءاکح

 4 نوک ا ازو #

 ناماهاب هکر بد هدرالشاب هب هر اکح من , ندنفرطكنامهب اد نوک یسادرف

 مداماد ےن یرب ید اناطخ هتسانرقو | ارزو هدنکب دتشب | یالکوب كلم

 یزکیدالکا ییکددروتکهلاح ه یادرپ ندا ههش هنسو دنکو ییعیدلوا

 هلب وب هسیا رولوا ڭجەد اا اغا ندنسودنک ےکرھ هل و ندوب هتشلا

 هدنکیدید نکیدنارکفت ی زکلاح تفاع قرا شیکجهدیا راتفرک هنالب رپ

 قبر و دنک ییالوط ندنفوخ هلی رلثوایسههبش ز اربنیح بو هلجج
 هدافصو یوذتدمو هلتروصوب هتشيارلیدلوا روبحت هکمتسوک شهانبا

 ندمنلدلوا شمرشاش یمنجابهنو مدنکو ت یعدوجوم یلارار بوتلوب
 هدرججادز |مزب من ریش مبهر دشکرب ملات هکعو شود هعدخو هلیخرب

 زا هحاکب كدتاروصف هدانا یطنارش نالوا ع ورشم یسارجا

 نیربش هشرزوا كلوب مدد مروییلوا رثأتم ندنوب نکیدمریو
 هلیسند رردنوک یش ق وچ كپ هبار وب هنبلا هیلیوس هع ردپ
 ندزکت ارهوح نکلاب مهتسایش قوجچ كب قوب تجاحاکارخرخ
 كمر ویش قو جن رش هدمیدید ردي °6 زکر و نکا

 ینوک عىنرا بولا شاط ساملا كجو ددعیکیا رکلادن هد هس دّتسا

 اهدناقر یعدنک هلیس هعقا و مدتا تخورف هن رب كن رای و نزاع

 n هراقوو هظفاح اهد تدمر ییااح كال ر كردن نیز

 راوج نوکر هدرانوک در بوئلوب هدافصو قوذ هلتروصوب تدم یلبخرب
 یوبتمهلب ما كهللا ییرشو یدلک یسبلا كنسیرپ ندرارادمکح
 ه یا قرهلاق بورشاش هنن رزوا بلطوب هاش یدلبابلط نوجا

 نکل ردراتفا بجوم نواب :المرب و ىع ره هرکعاش مدشفا هللاو

 نیک كني رپ نب ید مدریو هبیرپرب هلو ااه د ىع زقن هک هدنافهج
 هج هناود هلبوب ندهاش یعلا هلیسعد مراتروق ندنضغو

 تروص كها شب بولک كردبا ع <ai> یالوط ندىدرفلر , کدتشلا

 یدنپاز رفت هنعوتم یدنک یسهدافا

 ییالوطندباوجرهلب وب بولوالفاع هاشداب رب مان ساق یوبتم كنيچا



ezدک رانو راها فلا  

 مروسلا هلا روز زدیکن كردا مکح هنج كناماهاب هاش دوا

 از هلزواجت یدودح كردبا لیکشتودرا كوسب ربو و یتیرکسعوبد
 یتوفو یرکسع اتاددسا ناماهاب یدالشاب هکعوروب یرغوط هن رهش

 ندنفلدلواید یرادت هنوکرب وشراق هنعند یک ینیبدلوا را زآ

 قر هق بورا یرکسع یوزج یردلبا فداصت هزدحرس نمشد
 ینوق هجالواتلم ناماهاب هدهسایدلک ردق هنکو ا ییارمس كن شات

 شا سید مسأقو ندنش دلو! شعارصح هنس هظفاع ك ارس

 یدلواروبج هتحارسا دهکر ندنکیدروک نوغروب
 لقع هر وک شا هرصاح ییارس كن زق هلب و تعد كالم ناماهاب
 نوگهعفادم كردن عج یتسالکو هدننعص یس رحم هراح تودیک ندنشاب

 شود ندناویح هعدعا هدف دن وف دنهرکاذم عفوم یسک ورید

 ا ا و هرکص ندق دلوا یرب رکداماد مدنفارب زو نالوا
 هدیاب وب رکسلماءا فوخ هسلوا شع |مایق «رکرزوا ناهج نوت

 بب وصت یخدهاش یزوسوشو شعد رک روی تعجا رم «رکداماد
 یبفک یخدواو یتنواعم كنسهحوق هدناب وب هنن زق ندنغیدلوا شا

 نکیآ هدلحو ندهباکحه اد یدلبا نار اناوج ییکحهدبا ضرعاکی

 یدلبا توکس نیغلوا ماشخا

TES 
 اهد هسا هکر بد ندنفرط كاام هد هباکح لیمکن باد هدفدلوا حابص

 تنواعم ندن هن رزوا نمش درب هل وب هدلاح میدلواشماخشیا یارک اذموب

 لییریا همنلدنص نالوب هدنامروا ندمبدلوا شعاربدقت نكح هلنتسیا
 كم اق هاش ندزدنوکاهد بوربدلوط یشا-طلقاح كسجاقر ییقفوا

 هدنفارطا رداح ی دلوا هدهرب یرداح كهاشو شقا ےک ییسودرا

 شع !نییعت نوبالکآ ندرلفارباب یهمرصو ندرانوس ییزدلا نانلوب

 ناتلوبقنابوا هرکصندقدراو هتحارودراوءاش هدب ولوادصک ندشدلوا

 هج رغوط نداروابوهبج هکسکو تاغ نوجماكمامروک ینب رلاوغهرق
 مدروکروب وا هدنعات یهاشو مدنيا مدلزوس هن رزوا یرداح كهاش

 ( قنرا ر
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 ڭجوب ىر هشالفا ههاشو كر هن ااه دزارب ودد ردتصرفو تضر قرا

 قلغیحرب هاش هدقدر وا هنسافف كم رح هلعوفراو ییشاط لفاحرپ

 هد هلا مدلوا اوهرپ هد نر دف هب هب یراظفاح یتبعم بورا وق
 نداوهوح هرکصندنوب مدیا شمروک ییکیدتلهراب ا انف كب كهاش

 یسوذزا كما ءانءذیدلهرااهد یینکش نوا نوا ن والخاب هخننآ
 یرمهاش قح رود هربدغاب شاط هر یداماد كکلم ناماهان ناما قاخ

 ودراو یزرداح ندنزهشالت بواوا هناجاق ناحاق ود یدلیا حورح
 نوک یساربا رلیدابا كلر هلبلاح نس هلج ق ر هيهر دلاق ید ین رلقلرغا

 شلدارامر 0 هل وب ك سد ناماسها ¿ن نالوا رظتنم هند وسه ل_یعشد

 قوحكب نک د ندارد بودا تیععل ندنس هفرا هجر وک غدداوا

 ندنکیدم هديا رارف هلتعرس ییالوط ندنجز مساق حو قدر و تافل

 نانو یر یداماد تولک هلتراس> هن ساق یا ناماهاب ویدر وهلا یناعت

 یرپكنو ن ناماهابیا هللاو ساق هدکدید كدت اهب راع هلبا رادمکحر
 یسهدیاف هد هسا ا یدعس هک هراح هن نکل مدن | سمان اهني دلوا

 یدلباتافو هر ۵ کصتعاس یا ندنحرح تدش بود ردقوب

 هدب واوا ا دار ۰ ید ید كهاش هتشا

 ندهر هب مدل ون رکب ندهد اروا ی هاش ن ز مکیدلب ءا تد وع هنناب كن ربش

 نو هراس یظعم یرب یا بونا ف ۷1 داش نرو کرک هب ورا

 الزماف قلرا رم هل یزم جهل[ رک صف هرس ەر ھل دلتروق وف ن

 نخ یر جه نسرکسب رب رس هکنوج زکید | فشکز س ینتدنونم ٌهجرد
 بوب وا ی رالاو بوردلاق ندرب یادت امد هدنکندید ردلک د

 قترانس مرواک ندنفح هسّلاق هغادا اند لکد نعدوب مردب ناقناما
 شعار وھط مسولو نی«دیاروهطاهد نفر هلی ون ندنو 4-دروق

 ندمدریعودعو ون هاش مدد مردنا لوک هلج مر دعا شنا هن راپ

 کلات نربشزپ یدنیک هن ارس بوقاف قرداوارکشتمو نون ځد
 کوا مدا فی رعت کیدا رکشن هدرا هجرد هن ید كنا قنر اهل
 ندنو قار ۳ , قول مەخ وا حابص اک شمک هلبارو رسو هل وا



 ۴ آوا فلا ۳۹
 ةئ یمگیدنیک بولک ل صن ےب هسکر جھ هکنوچ مدلوا ردکم
 ناهذا ملعاوایرب من دن قرا سر یتیم ا

 ب هل دلو ا یر هل ناتداع یا شع وطرب ردع)وا هد هيمو

 مدا شاک ه هجردرب

 ا یالوط ند ههفاو تبرغظم دنیا هاش ندفرط هوا
 شقبارعا ساوا بیئرت نيیآ رهش كو رپ نوا نالعا ییرورس
 هرعجه لور رپ هلدسح گال ر یدی هدنسانا نا رهشوب ندنعد دلوا

 یدراو س هدک دلک هل وب ندهلاکح هاد مدروق یکرتسوک

 ْ نوکیجترفزوب
 روضلو هک رد هد هاکح لیکن ندنفرط كلام هاد هن نوک یشادرف

 .تفن ءدزارپ هلم قوماب هيد جاقرب مدنیک هرمش بوتقلاق هن رزوارارفو

 بویال وب هتقن نب رام قوماب «دنامر وا بولکو مدلا "قفاحواقرب یاب
 هددرص یرلک دلىا ار =| نیبآرهش نک ر هدب ولوا ہیک مدال رضاح

 مدقا یرلهخنروک ذم هللا ققاجواق بوقیج هنناقر كکوک ید نب
 مدنا هنامروا مدنک بوقارهرشط ندقدنصو

 یرامخت قوماب هکنوج یدلوا لزوک ندنس هلجج نییآ رهش قافاوشا
 هدفدشالقا هنیمز بونا یرضوط هنن رزوا كرهشیک رازدلب كب هب

 شب راکفا نالوا هدنفح هب وام مالعوبشا كفلخنوک رار
 ینندنالشوخ ندرغآ رهش یرپ یس من نوش نوا قمالکا

 ۳ ترا د یک ورد یدلبا ارج نه واسءالعوشا نوا

 هعردناننا ییکیدروک قرهلوا لزوب ینارونر یللافصقا یبیرپ هدننايم
 تدوع وا هلطاشو قوذ لاک ییالوط ندرااوش یدا روشلاح

 ساب مطاشتو قوذ هجنروک شلوالوک یمنلدنص «داروا نکل مدلبا
 شفا یییدنص بولاق م رغ ندا ا یدلوا

 ید وا یوم ارو حور ەدنلاح مولوا نود

 مدتسیا قلوب هراچ راک وب مدالشاب هکلرءاپ یماوئاو ا
 دیما عطد ندنرش یلکوسوا قنرا رد:هراو یناکما قلوب هراج جه

 ا ( كغبا )
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 ردا سم رظن قطع اهدرپ هبارمس هالغا هالغا یداک مزال كم

 هرصم هلکنا بوروک نابراکرب میسجتیاغ ندیکهرصم مدلوا ناور هلود

 ةع شم درهش هدیب بونرکو ا ییعنص تایصکید هدارواو مدنیکر دق
 هاج ج هاشداب یا هتشا مهدکم هلن ا موز [توق هدار ویده" كر هلک

 ندءهرطاخو لایخ هدتفور مه نیش ردوش لاوحا تشذک رسب

 قوذ مکدنیا رلنامز ییدلوا لصاو هب هباغ هجرد مروتفو ساب رمعیچ
 قلخ قراردشلوب هغماش وا بولوك بععرد كردبا رطاخرد ی رلاعصو

 ینس هباک>بودردب |نظ نونم ندنلاحو نش نب هجتروک یرالاحوش یخد
 یدلیا توکس هباد لسانا ی رقت ماشخا هدکد ید یدلبا لیگ

 ۳ + نوک یجنرب قرفزوب $
 هلبا ماود هد هیاکح هبادهدقدلوا رونم هللا سعت یاییض ماع قرهلوا حابص
 يیسددنک هرکصندکد هلکد ییس هناکخ تكکلام ندلارد است هکر ید

 للاوحاتشذکیس كنولناق یلدوب کو للا فیس هل: رب زو بودا هداعا

 الاغ هک مرودالک | یوش نکل رویلاق یغعاشا هدکب ندرلیککنس جد

 نسلواسف نسع هدابند رویلک رانایلوا نونم ندنلاح کلا هک ر وصح ےب

 هج زوک یتفلخ مارس لاش ردراو مدا هتبلا نونم ندنشبعت ندنلاح

 یدد مدا قاطتسار

 بو دارها همومشءرب زو یکم روتکه ن روضح ییارزو الواهن رزوا كنوب
 زانلوا دون ندا هدب ويل وا یرذکو یس دنمص هنوکرب هد نکا

 نالفهد هسیا هدنرب یتحار هدناحهیسیک هد راذوسنبا ضرع ییغیک
 ندیدم هنارف ناشر لداعم هناش یتیدنارف لر زو هج الف هده راح

 هبدند ییدلیاذاضنا یفاطر و ندنکی دزور فح هدنرظنقلخ یسک
 .تاکش ضرع هدلود رب یر ره هلن ندنکیدعاتافکی ادراو هتار ادو

e 
 یکی رک ندنکیدمروکم دا دونشخ ندنلاح خد هدنجمالرلن وب ؛اشداپ

 "رک لصف لاق نس هلبلج هر وضح یتقاخ نیبام بولیقیص یتاج
 یرلک دلم ییعارم كهاشداب رلنوب هدک دید یمراو نکتاکش ند کا

 ( مد
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 نوع ند رلاح فج هلجزپ هد رک باس م دنف| رخ بولو ار وب هب هنها دم هلتهج
 یکی وس قفیقح مروع دز کیدی اتاشام هع راکف ام هاشداب هد هسل راد دید

 ۍچ امنالف سیا ید ندرانا هدنکیدید ۱ ا ر
 " ضس ا بحوم هیس ودنک یسلوا شعا برفت ههاشهدا ز ناباتس مدرک

 یتجوج یقاطږ و ینکیدم هنیک شوخ هلیمرح یسیگو ینفیدنلوب

 تکلم مالک تیام یدمهلا باوجرب قفاومید ندرلناهاش لرد ا درس
 رادکا دفاکو دونشوح ندنلاحو رومم یاب ترد توراع,> رلالد دنا

 یدنوکج واو رایدلبا نالعا یتسلک هیارمس هسیاراو مد اریرب ند هبنوک
 نوت نوت هاش ریهیحداروهطمد رب حج یوصوم هلتفص وب هد ےس ارل دلکم

 اعدا نب مدمکزاو ندماعدا جهن رب زو یا . هنب رب زوبولوا سویا
 هسانس روئلو زا نکل ردراومدا نونع ندنلاح هدلاع هتسلا هک مرویدا

 ییاوعد مدسدارولوب نوسلوامدارب هحرکا كاسرواد ردود حبه

 ندتهحر ها ك.سکره ردقود هسکر میش دونشوح یا هدابند

 شک اراذکو تک یلاع ئور نوت ساو ید  ردراو یردک

 .یقداصت همدارپ چ دنا لاح تمالسو تداعتس لاک هسلوا

 هدلګ وهاد بویدیدلبانایمرد هلتادنسو لئ الد قوح ر یب راکج هیمهد ا

 یدلبا توکس هلکمروک کیداک ماشخا

 _  نوکی جکیا قرقزوب #
 براغ هح دیسلا یالکو ندر ز وهاش هکر بد هب اد هن نوک یسادرف

 شا یفولمدار ج راسي هدنمالاح تداعسید هلیز وا اند نوت

 هلی رک رله دول هس ر دشر ا هماتخهرکر یی هب راع ر ل دلو | شم الشاب وغ 0
 رددوا ردیمراو مدا وادداعس هد زول ادن كهسا یا روع

 ههاضداپ بورکب رحروأب هو را ندوبق نکیارید مرږرتسوکاکس
 هلی سو دنک یسهقفتم یادع) هدقدوقوا بوجا یدلبایدقت بوتکمر
 یراق دنلوب ادا هحاصم ردنا یاّعا ییرلعح دیهافرح هشأب

 یدلوا ییولعم

 ( وشا )
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 لوق فب رعت هک یدلوا نونم ردق لوا هاش ند هلاصم فیلکتوبشا
 یتدرلیسادا نالک ندنفرط رات لود بودا سلحمدعلاحرد زا

 مطظنتو هطاصمدقع هلطو رش قفا وم تاغ ہدلاح یرلفدلوا مضاح
 هلعشمد هاش "هلج هرواګ لود هنن رزوا هدهاعموب ورلدت| هدهاعم

 اع وشاهاش یدعارادشود هر وب كمنک هرزوا قانتاوقأفو

 رب زو ا بو رغاح برید 2 هرکص ندقدلتروف ید ندنس هیلب

 هدلاع بوقیج هتحایس یدع" یدلوا فرطرب ید یلغاشم برح هتشيا
 موش رب زو هدکد ید د مکج ٠ سوک اک یدا نالوا نونم ندنلاح
 هكسروددنا الا نحن هنبعاتمو كلام كتحایس ىركسفن مهاش مدنفا
 ییدعش کسرویمرو سابق نون ندنلاح كرککلم 1 كلاع
 ردقوبقلخ دوفسم ندرک هعیت سو هاشداب رابتح ندزس هدلاح
 هدکلاعراس هسدا راو مدا دونشوخ ندنلاح هدنکلعو کا وا
 هاش نکل یدد ردص و هدرب زب هوا هدارو ردراو ید

 هدناهج «رکص ندکد ا عفد یھا موش بويعا تعانق هرلنوب

 رب زو دهند لافیحهلود لوارضاح ناه نس مکجدیمهدیا تحار

 یدلوا لوتشم هلا هب رقس تاکرادت ب ويم هلو باوجر قترا

 ندربیجوا كوللا فیسو مومن زوو هاشداپ هرکص نوک جاقر
 مان یرا رصع هدلاح یییدلوا راکتمدخو هلو کج أقر هدنرلتعم

 رب دالدا تع رع اهحوتم هدادغعب و تک رح ندعشمد هلتفایقو

 ینبدلوا راحود كرشب یب و ندنلاوحا كلاع هلن رار رب هن هدهار یانئا
 نولوا لصاو هدادغیالاس هشوئوق هشوئوق قر هجاراثع ندلاح تلافس

 ںورکر دق هننارس كن هفیلخ هلیس هلیسو قلوا یراج تارهوح هداروا

 هدنشاب وشراح نوکرب هد زص یرلفدلوا لوغشم هژناعیف و تاقیفح

 هنفارطا نوفیح هل كسکود رب فد رح هکرایدلبا قداصت هردئلقرپ

 یداردا تیاطحو قطن یتا هجورب هعلخ نالوا کرو ن

 لار رعنی راب تلفغوب رد هن عطو صرح یهدرسوب رد هن قلخیا
 یارهوحمردقو و دو قن ردقو نامز یکید هرگاه
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 زكه سلوا شعسلا قمل روق ندسللا هدب ودبا ضرع هنسودنک
 لاحت داعس یو رو اب وک زس هدم زکسمرولب هلتروق اچ
 ردوپ هدندباسنحاریزس هکنوج ردشوب د نکعا عج هلیدیما
 ردلاکرب لا داعس هدنجما قلمورخو هدم هسلا مور ندیشرهاکب كتاب

 هدک دید یکدروک ی دآ دوءسم هتشيا هت رزوا هبطخوب نیدلاردب
 بوکح هرانکرب ییسودنک ر دلکد یکی لاق یپاق كنوب مهاش كاللا یطعا

 یتک هنسهناخ كلردنلق ماشخ وا "لر هبدرولوا زکمولعم هلا راروص
 روا لاصعسا تءفاوم هدیاب وب د ندردنلفو رلبدرر دشا رارف

 نالب روک هدردنلق هدنرلقدالشاب هترشعو شعرلنو هدب ولوا ماشخا

 یدرب و توق هنیداقتعا یسلوا دوعسم اج كنوب هاش هنیرزوا هثش
 امرندردناق ا كنتشذک سو كنلاح تقیمح شدا هدهسیا
 هدوشراچ مب یع راعیفر هنو نبهت ر کیغاص دوعسم یزب ردنلق هدک دلبا
 ردنوجا قمارق هجا كرد | بلج ینتفر هد كم اضحت هیطخ مکدتبا
 ندنلا یمسق ناسنا ردراوقح رک ادقرارولب هللا یرمگیدکح مز
 هدنفوفلزوزرآوا هسلوا شلوا لئان هنسوزرآرهناسنا رعهلوا نون

 یر هلوارأتم هلیس هدابز ءاشداب داد رواوا التبم هب هزدارب رکید

 1 هکیبرب هدارواو یدرک هب هنا هرب بوهیچ ندنسهناخ كش ورد
 ههفاشم هد رزوا هس و هل مدآ یا هدنرزوا هکیوا هک یدروتوا

 نوع هکر خش هداندتوا هک یدبارید هارد یس ربیدنآ رازدبا

 دونشخ نداد رشب بارز رد هلبو یهلا دارم هکنوج ملوا

 اکوب یرکیدو رولک مزال یرامامهلوا نون ندنرخا را هبسلوا قچملوا
 دوعمسم هدب رایضعب ندرلناسلاربخ هک یدردبا هلباقه هلهجو وش

 ندافصو قوذ قنامز هکنوچرددوعسم ناطمیهاشداب ناهردزا هل جزا
 ءاشر دقو تواسفو مر جه نوا كنا هدایند نمرو هلبایشر هقشب

 ید هلب رپ زو تیک رد مرعابعطق یککهناهر دزا هجن دیشب ایی هبحاصموب
 هناهردزا هلتیفاع لاو راب دلوا ناورهلود نامه یتوک یسنریا بوریدشارارف
 ریداوهت وکس هلکمر وک ییکیدلک ماشحا هن هب ادهدلح ور دن اِتلصاوم

 ( قرفزو ) ۱



 toy 4 هاشزرمسج هراکح ¥

 46 نوک ى ججو اقرقزوي ¥
 یهاش ناهردژا اعقاو رکربد هلبا ماود هدهاکح هناد نوک یسادرف
 یی“ اوب هدلاح ییددلوا هاش هو ره یعدایتح شع ۱ مدارب د وعسم ایه

 ندافصو قوذ كلا یوم شلوا مشتنم یترهشهاشزس#بولوا بیع
 یراجت رهاوج هنسودنک هاش تباهن یدیغوب یتیلوغشمرب یه یربغ
 ماطر یت تباغو یدلوا لخاد هنبارس كهاش رس كرر و ینمات

 تایفزوجوا هدلاح یکیدلنکب بودا عدعت هیهاشدا تاذ ییارهوح

 رروک ینارهوجم نانلوا رکذ هسا هاش یدلبا ضرع ینکجمرب و هلبا
 وبشا یتفیدلوا راج ربتعم كب كروب قرەلاق بورشاش نمروکح
 هک تبحاصم هکر ب هلب راودنک كردبا لالدتسا ندنراهاهنیب ثور

 یهاث قشمد هلکعا توعد هنارس یرانوب نران یدلیا لیم

 نیم هجرد لوا یهاشیارسیدنیک بارس كردبا تباجا هتوعد جد
 زیا لوبق ف رعت رک یذ:ا مظتتم ردقواو

 قر هقیچ هن روضح كهاش رغ مازتخاو کاو لاک نا د هاش
 مالک لصاح یدلىا لوبق هلبا میظعو رقوتلاک یهبلا یموم ید هاش

 بولوک كناسنا هدلاع ںوروک تقو هلکلوک کلا هد هرفس هاش سس

 هل وا یخدیرک كرشبنبیحو ینغیدلوا یشیارب جج هقشب ندقمانب وا
 یدیاروک لصتم كردا نایمرد یغیدملوب دعاسم هکمک هلتواسق و مع

 قر هنالشوخ هلیسهداب ز ندنرارحان رهو ع نالوا رکذ هاش صوص | ىلع

 هلیسع ااجر قی رللو ارفاسم هدنن ارسیدنکت دم یرلعج هنلوب هدناهردژا

 نیس طقف یدلاق هد ارس بورتسوک تقفاوم هیون( اعم ید هاشندلاردب

 تحار یروب ولردرپ نوا یفیدم هالکا یتلاوحا قیاقح كهاش
 یداقاب یارطضایکسا بویمهدنا

 كهاشمسع ر زویا هکللا یطعا یرب زو نیدلاردبهاش نوکر هدرلنوک

 دنب زاکفا كنس هک وبلاحزرویم هروک یااحر مه هقشب ندافصو قوذ
 هدنکید دزرالک ا لص یو رورلک مزال قلوا یدردرب جد كنو هروک

 ام



rokهک راهنوراهنلافلا #*  
 تابهبالک | ینو ردراو یر اقلطم سد كهاش رس مدنفا توار زو

 هنسودنک هبیرغط ندب رغوط یتیفیک هسیا رولاق هعآر كركه دنب نوجا
 یرککیدلک هارو هرزوا قا رع هنو ی رکغیدلوا مک ینعب نکس رریدلیب

 ههاشزرسغ ییفکبودبا بی وصت یآروب داش هلیسعد زکسراپ وس

 یدر ورخ نغددلوا ییهاشقشمد كنسودنکو یدلب وس هغبچآندقیجآ
 مازحاو,ےظعن هدا زاهد ههاش ندلاردب هنن رز وا كنو هاش رسا

 ندزس ییفکش عا زکفا رم فوقو هلاوحا قیاقح هکمادام بوزتسوک
 هداوعدوب هک یهدیا ضرع ینوش هزرسالوا طعق رولک مزال ملقمامالقاص

 هملدان وا ںواوکو هکیدرتسوکزوب زوک هلبوا مب سر دیلفحرکی رب زو
 هشه ید ندعد هدمهسباران وارا وک | رهاظنردقنره رکاب

 قرهترآ اهدناقر یا كندلاردب هاش ذن رز وا یسد مهدتمالغآ

 ها منم هطقن جد كروتفو ساب هدنحما تیرورمسوییاداشلاک هلبوب و

 یدنیک همرح بوقلاق هدنکیدروک هاش رس نکو دبا ینبم هبیس هنلوصو
 یرانوب ویدلیابلج هیارس مرح نب راودک ب وردنوک مداخرب هدنیقعو
 هدنرز واردنم هدفدحا بوق یدروتوک هنکوا یسوف كن هطوار بولا

 یتخددلواشاب هعشعش كنهرامهمرب نامز یانهاذناهمج "هد رف شمزوتوا

 ريس نارحو شوه تدمر هدنرلکدروک یزریزوو هاش ندلارد
 تواسقو ع ہدنرلک دت اراسفتسا غد دلو مک كنهرابکلموب هرکصنداشامو
 هرلتک الف هجن وب یچشاب نسعلاط هاش سمت نالوا ناباش هکمید یسویق

 كنوب و ردهرابهموب هتشيا ندیااقلا هروقو ساب یا رد ینبو ناقوص
 . رروکید هرکی زوککه سارد اربص زارک اردهاکنبلد یمسا
 ورا ندوبق بویدزکسرالک | یمیدلوا علاطدب و تخ یب ردقنمب و
 رایتخاالب هدنکیدروک رکی كلم لوا یتکیدلک یرغوط هتسودنک ر ورک

 هسنناب بودیکو رالشاب هغمراغآ یزکب و هفلوص بو رارض یرلخر لک
 بب رغو بی رک ندنسیدنکتیاهآبونابق یخدیرزوکه دنفردروتوا
 مدلوا نازوس هلیفشعراتیااباطخ ههاکنهلد هاش ءمرهوررک هنشیهرب

 هراعب هلکت افتلارظن بودا تو مو فطل هرکر ب م هقیفر لیکوس

 ( یجوز )



 )۹ ۹ ۳۹ هاشرمسع هباکح 2

 روزا كس , هاش هوره هراصب واد و مد

 یسمرب و باوج هلاو-ناثلوا دارا كدوری مجرب هدفسادنآروتلوب

 كلک هنا هاش ندلاردب اسوب ام یدبا لاح ینا هفشقش قوی و نکم
 ندندنک هاش جره بوب الشاب هکلک هن دنکی جد نق هدنغندقلاق هغانا هرزوا
 هنس هیلصا تشه هحرد هحرد یدادا كزانرلد لوا هعفدشلف ازوا

 ترشابم هب ههفاشمو هلاکم هلا هب راچرایتخا نانلوب هدننا و تعجر

 قرهلوابحوع یی رابارغتسا درد و دوو یه اش قشمدیسعا

 :ییکیدلکورلبا ندنکیدموس یهاش یره یلاحو كهاکنربلد هد معالوا
 هن دصوق ره هلاراشم اش تویلوا یلعج كلوب هد هسيا رل, دتا نط

 که دباب و هدنرلکدر وڪ یتکیدلک لاحرب هل وب هدنکیدتا برق

 یلیوسینکیدلبا تا لاحوش كرد ید هاشو یدلوا وح یراتط

 یدلیا دعو
 هک ها

 هکر د هدر دنا ادب هتسهاکح هاش نره هیلاراشم نالوا بقلم هل ةا نس

 ناهردژا موح رم مردب كردا وزرا یکعا تحایسر لوا هتس شب ندنوب

 هنن رز وا یکیدلبا نایمرد یعرارصا نالو هدموزر اویشاهلبالاحنابب هنکلم
 یدلبا نییءدراد اقوجرب هععم نوا مهظق اتو هی اقوواطعا تصخر

 كرهب و تار ووا لرب هرزواقلوالباعم هنفراصم E هدعل

 دقا رطاقر هلو هناشن هنتمظعو تکوش هدرللم یک دک «دارهشاد و هاشرب )
 كع ارادتنمونونع کش : دنک ی رباشعو لئابق ماطر هلرعد ز وئاناطعو ششخ

 یدروتکه ن رب یحاصتودنب نالکمزال وااوب (ردطرش
 مدلواه هار مز اعلردب !تکر حندناه ردزا هلبالاویالا,نوک رهن رزوا كو

 هنوکیکنز قر ةشالوطندناحاوس هايس رحمو كر هک یی رارهن قییازو اغلوو ,
 هلتکر ح ځد ندار وادلب اتع نع هب وقازاق هدعب هدنوز ندارواوتلصاوم

 رهدر هی اروصقهداش |یحشاصن كع ردب هلتمح رمیدلوا لصاو هرارتوا

 مدلیا یس هب یا ها بولق بلج هل هیقو یاناطعلذب هدارقورهش عید | عوا
 مدلد الود هلا مارتحا لاک هدلح غد دن وب ره ر د اف طا ځد یتسهرغ كن ویو

٤ ۰ 



 ۹ راهنوراهالا فلا # ۳۹
 ا :>اندرکشیلوا هک انس و تولوا هیس قدق
 RE كرم رادمکح ىس هلم رل وب ه هرکصندکد ید روا مس او |

 یدلبا لاعم "هوالع ید نفی داوا ل یرار وعش هلب رلع اقشعت

 من هل !زاغا همالکر ا رکت هح االک |یغیدلوا نصف دس اال ك دوق ره

 ًاضعب زف وبراعیح دنعک نادیم جد هلن كنیلاها هدام مکیدلب وس هرس

 ندتب دقیح نداوسهج نسناستن نوعا كهلکاو قماس وا نوب وا

 هنلعع و زولوا اله نددرد وب یک هلباهقالع هساارروک کره

 ۱۳ ۵ سارا اوا دش راو گرهرروک تفخ
 هلرساوا یردب لر 3 لاشم یر هل و كج هدا a همم هر الب رب

 ندنک دلس یغحهلوار وعش الت خاک ب نه نوتا ا رباع

 نکا هدمالکو ب مود مر یدد ردشرداب 0 ی رهلفو

 ی واناقیلد کیا هلب رکسع طفح رادقمرب كن هتسک ق وجرب ندیلاها

 اهدنوسنحم کیا هتشا لرهر وکی نب رلکدروتوک ی رغوط هننرط هو

 هل رع رادنکح نوکوب توا وار موق رح هشرزوا مکیدید زر و روتوک
 هر ندر رم وسرد وس یزوس وب موق رعیدند e دفعات وای رف

 دوشب را هلع هلمجووب هی بيتم نبك نیسح مالال یبم همکیدلکچ نداروا
 لر هروکهدنساننانوب وا ید ارکلم هدکد لبا لاوس بس هلنا بعت راچظا

 مزتسا كن ا هده اشم نیعلآ یار یغیماو بواوالز وکی کر لک دلبا فی رعت

 قمالوا هیلب راح ود هل !ناسیرلیث ریدر وک او شن سا كع ا تفلاعالال همکیدید

 En اع وجر ندمراکف |هد هسبا شلاق رلتهصت هرزوا

 كع ردبهکر دیک د رکمولعم نوسلک للاخ ند همروغش هلکمروک رق لزوکرب

 مدلوا ز اس ند كن ر جھ ہدلاح ینندلواژ هب راجانسح دعت ال هدن ارس

 لاتیک ماسوب تواو مو هه دج هلجج ماو تناتمیتعب مرهشنالواهدلوب وب
 دو لصاحلاردشاوا بس هاما وعر وصف كن و هنعانئو حدم
 مکجدروکب ودک یی هیضار یتعی ییا لا یموم نالوا بس هنتنج كناسک
 مالال هنن رزو كنو مدید نکیاوا عرس زم خج هلو | یسح ںوذحالصاو

 یيفد كوا ص هدم هساا شم DN 4 گیدمهدنا نیما بومر . و ناوحالصا

 ۷ هسوزرا )



  Iهک ءاز هراکح ۳۹۳

 ی یدو ل هار هکوااحو ندرگدشود هس و 3 را

 زکیدنب|یمهارک|ندرکب رع موق مح هنب رز وا ماجرو ثا مدلب ایر سر دلی
 نکسزنسا یوا تنج نیشن هلق كردبا عياض یلقع رهوج هتسخوب

 هک کسه راتب  eر هلب و ازک هسا ازویاب رک ارور دیا بسک ل احن نروکی

 هلګ و هاد یدد زکس رویا فوخ نوت ندکمروک یلاج یل هک
 یداىا تم ند دناکح هدکد لک

 + نوک جتلاقرف زوب #

 i ا هکر ندمرارق ا

 ۱ صد کت هلبص لاک هحثروک یرارصا نالوا

 ار كردىا تفرافم نشت هل. ع د لوا یک یررگد هدنرس 0

 1 هکن وساوا یجولعم كن هلج كنید اعر هرکصت دکدلورلبا
 هدب ودان هرا ملا یوم کر هند دلوا قحهعحهنوب وا هیضار یسدع رک

 كمدا قاظرب بودی !فداصت هکل لغ هک دلبا EC نو ل 0
 هل .صوص> و 0 طاستحا اردو وب ندم ؟یدروک ی فندارا ییدالوا

 هنا نود وا لر دا بحت جن ار لوک دنس هسادن انالوا | هدمعح كکی نیس>

 ققوهک هراح هنهدم سی شن سشوار هدمندولصو

 و ر رب تفیدلوا لخت توت م ندمنلدنلوو شمروّ ۱

 نا مایموم هلبارو رس لاک هيلا یوم هدمگیدلبا تامولع«نایم فس له

 هد رک هسندنا شلیا نیم: نب هج رک هدننعض "رکفج هیلو ارثأتم ندنلاج

 دنن هلکمرب و یتباوج مرد ارکشن هرکغردعل وب هد هب رګ ی هک رپ هل وب

 هرخآ تقو مه رګ وب هکر دقوشبوبلوایشر كجهرب ولات: رورسمردقوب
 مرروکر دیک هنن هسدارواک هنگ نوب واتقونا هیلایمومهکلمندنفب دلغارب



 ٤ # راهنو راها فلا +
 مدروک هرزوا لاونموب یوکواو مدد دااداب هح ره

 هیمفک هنلح نوب واكنهکلم هلب وب ندنوب كرلبدات ینوک یسادرغ ۳

 هدکعا ادن هرز وایرارق كنب را رادمکح کج هیمرکز سبا فن یتحو
 تیئوئم ثعاب هکب نیسح هجرکهدامو هلستمج کیدتشناینب راق دلوا

 لأم ترودک لاح وبشا یدلوا ردک "یداب اکب ہد دسیا شلوا
 ًامدعف کیدلو صالخ ند هکلهن یدع هتشدامدنف| ك: نیسح هن رزوا

 ند هکلهت لرشب یاس هلیتب سانه یعجهیمعچ ندب ارس كن هیضار
 هم دلوا شعار یموزرایحدنب هش رزوا یکیدند مردیادج هنفیدلتروق
 لکشم كب كمروک ییهیضار یدش مرد بعجت "رک هسارواوا بهاذ

 مديد ردلک د زمسنک ع ہدقل وب نس هیلیهسلںاسا هیفامعم هد هسا یشرب

 یدلیاتوکسكلر روک یتفیدلوا ماشخاهدک بلک هلګڅ وب هن اد

 #‡ نوک ى جن دبقرقزوب +
 ههل اق هکر د ندننعا هاشزسع هلازاغا هبهباکخ هاد هدقدلوا حایص

 مدلیقرارق دص وصخ نکلابنکلهد هسی دلک هع رطاخ یش قوج كب هدب وب
 بودیک قرەلا تارهوحو نوتلا یلیخرب هطانیب زت یع ززوا هک هل وغ

 زکیدپ لوبیا )ون هکر هنیلاو مدلوبیتناوچفابكبارسس
 مریریو ششخ هدانز اهد هرس هدورابا ردراو نوتلا زویشپ هدنجا (

 کار هش هلغلوا مدارب نسم ناوع عار موق مع مدد

 زکه بده مولغوا ) هركصندقدلا ییدسک كردبا مسدتید )راو یس هج وز
 نکن سما ردراو رکیدا رر دما ندرکش رب و ینوناکب طقف ردالعا كن

 نکیغار قب ردراوماجررب هزس) ید ن ۸ هدک دید( رک رونا یدلواهن

 اک دکن هه در هدرکصن دن هدارلمو رک سهبار
 یک مکیدبد ( کلوب هراجرب ن وچ ا مکلکم روک نوسلوا كجەرکر ب
 رکشیا یدیاه ) بودا دراکب ییهسک مکیدرپ و ناوععا هللا یلع

 هب هدا کلم زس ر کسر ویش ود یب را هج ك ئیش رککیدتہا فیلکناکب زکیدیک
 یرمج هلوا لتق هدک" یکتا هعشل ندرکفح هلوا لد هلغاب کلات

 یی هیضارهدیوغارب هناك هجا وب هلیس هسلا ن دأق یزمسرکآ رکسیمرویلرپ
 ) بوعیچ (



 ۳10 ¥ هاشمى چ اک

 فوخ ندنراکج هل یزس "رک هسلوا شعر وک تقو ی

 ندنرللا ندنش دلوارامد | بیاعع تیاغرامداشنانلوب هدنناب ارق ےمارعا

 ی رکی دسکم ه هکحرکیدا رکفت هرکرب ر دلکد نکم صالخ

 هدنب ندنمالکو ب كرا تخا قجمایدید ( کسر و غارب هکلهت هنییهدمهو
 وش مردپ متبیا ) كلردبا اطعا یی ەسیک ہین هموقرع توش وا ران اضف

 هد هنو ماب رفا هت نذملدلوا بب غرب ی هداروب رکا مد رد ندنب یتمدخ

 لئانهمدصتم هلا وزرا دانز كب يکلکمروک ییهدارکلم ردراو مراتسود

 اقلطم "رک هسرعا مدراداکب هدصوصخ وب رک !مرویذیادیما ندزس یلوا
 یسهجوز كن اوجعاب یمنلدنلوبهدزابنواجر لر هد ( مرولوا فلت ندمردک
 قلار اوبیدالش اب هناجر هتجوز خدو رب ارپ لما ےب بو د ا تج یماکب تگ

 نوجما كمر وتب وقت هشیا هدمکیدر وک ینکیدلیارکعتباوجالب كناوجخب

 بودیازأغا هءالک هجروک ینو موق معمدلی|اطعا ساما اقرب بوراقیچ
 قسلوا لئانو هنکیدارمو كا فقاو هرکی رارسسسا یب مولغوا »

 یزمس هکنوج ردقوب تجاح هکمر و تارهوح ردقوب نوجا

 یشرب نوا كنو مسا كعاتمدخ هرسن دیس اسحلیمرب هدکدروک

 دموق رح هن رزواكنوب_ یدید(رواوایرض 5بد هنووزس هن هکمدنشود
 لواقانارب غد داوا هنكلوپ یکیدنشود هرکصندک دلنارکشت ناب بولب راص
 بوراقیج یزک هسلاوب یدنعش) ناوحتاب هلتهج یکیدلبا اجر یتسفالک |

 ینر یکی رد زکشندنکب بو ههش هکلب کیر اجاصو رکیک هسا ید
 هلته وب هکر دمزال "رکمرک هنتفابقنالغو| لکرب یغارج ناوعتب *لرهروک

 یرکفیدناویهدلاحر كج هل دیاهارکا هلب وب جا او ههشند رس هسوک
 نکلاب یک گیدیدو مهلو قد رطرپهد هقشبندن و هدم ر د| نط کسر مسا
 كعروک شوخ اک ارک اب ویلو الوب ون !ندنوب رک هستسا كمروک یپهدارکلم
 هاد یدد (ردمزال "ركع روكى لبا هسبلا لزوکرب کرد هتلا "رک سرما

 یدراو هتوکس هلکمر وک کیدا |برفت ماشخا هدکد لک هل وب ندهناکح

 ج



 € راهنءراهنلافلآ * ۳۹

 1 نوک, یجنرکس س رد رو 7

 گرد ندنفرط هاش رس هلا ماود هت د هراکح هن اد هدقدلو | حلیص نود

 یکیدتا فیرعت تبان لرروک شوخ یی رط یتیدلوب وش كرابتخا نی
 یرافو اغا اوو مدلوا عا > ناوصخبر هلکمرک های

 یناج ییالوط ندمشب دلاق چک كب نیسح مالال مدلشاب هکم رک تسب رس
 یدروک هدلاحو نب هجلوا لخاد هن وا كناوصعاب نولک قر هلیقیص

 هرج ر هه هرب و انعمرب ییالوط ندنغی دلوب هدتفایفرب هل و نب و

 غل دلو اےک ك ہلا یمومرم ناو عاب هرکصندک دشاوکت دم یلیخ ر یدلاق
 قرهلوا هدنحار یتهذ هنب رزوا مکیدید ردمردارپ هدنب هدکد لیا لاوس
 هنس هناخ "رکب ردار مکجهدبا لاخدا هن هععاب یزس یدعشالعا كب اکب
 هل سعد نوسلاربخ ندزس كر هلک هارو توو تقوو نوسا تدوع

 یدروتوک ه هاب بولا یب ناوغاب هرکصندکد تک بولیکچ كينیسح
 یدتباهینت یمتح هباهنو فی رعت یمجهنالوف لصن بور و لی رپ هلاو

 رد ندناببولک ی ساغامداضضعب نکیآروشیلاج هد هغابهرزوا لاونموب
 ناوا هل و نالوا مزال هزب هتشا ردا نط لک بوفاب هلتفد اک و

 ییالوط ندنراکدا هه بش ندن هلبرامک بوک كرهید ردیغارج
 مدلوا ر وسسم هدا ز

 بواک قرهلو «دننظ یدار وب قب هتسوا مز هجلوا نیس ماشخا

 ا ا ل و وام هلا وصر قارب یا یرهریدق رپ یا
 نوک انوک هدنر ز وا یسنرپ و شابا تسورب هن رژ وا نچ هداروا
  روباط هدر هللا ارش یس درب ادعام ندو و مدروک ین یغیدتلو دعا

 هدعل لدتا | ماعط قرەروتواەخ رزوا ك ون ا هدعل م داب |هدهاشم

 یروبناط بول همش دتسوا مز نکنابب رق هکمروت نا به هلتعحا مه قسد

 شغیدلاح سود کن دمکیدلب العا ك ینلاحروبناط هسب ان یدلش اب هغلاح

 هدزار مولغوا لهقابلا قر هنلشوخ هدایز كي هنب رزو كنوب مدنبا نیست
 مدوفولزع هدر قر ها خد ن یدرب و اک: یروبناط بوبد لاح نس

 مهاکب هد هسایدلباانثو حدم ب كر دیک شوخ كب هشروک ینوب موق رم
 ( یرثأت )



 AY ی هاش زس هراکح 1

 وا نوک هلغلو | ماشحاهتب هدک لک هلو ند هباکح هپ اد یدو ایر

 ¥ ن یجنزوتطقرقزوب ¥ ۱

 اسل نی و هناکحرارکت یدلوا حابص نوح
 ندنک,دک ندنفر ط هاب مظعارب زو ENVY نکیآهدلاحوزب هکر ید هباد

 هر ساود ساود CE N لارغ بوتلاح هر واط

 ینکیدلک هرمنا یک مکیدروت هل وا شم هلک د یز تدم یخ توشالقاب

 كسروب > و نوصن ۳2 هد هسلا مدتسا تک وقل اف نب م روک

 مدح هفمروط هدنروصحكناد 5 كو یک كلرسمدنف ان أ هدنگی دید

 یکلکردلب یمیدلوا ےک ںوروط هيلا راش ەر زو دهید ردقوب

 همالک ناواب ندمشیدرم ناش یکج ید هننب ھن رز وا یکیدلبارما
 قجوچر هلی وبرول العا ینلناوساب ردعارج ےب مدنا هلبازاغا
 لزغرارک: د عطعا رب زو یدید مون هدانز یالوط ندد ناو

 ندنوب هبلاراشم مدوفوا لارغر العا هد ناکا سا ینلعموفوا

 یاب تلعجوح و اط هوم نوع دراو و ناک
 راول هدنشاب كن وب بیاعع ق ر هشالعب هان زارپ هدعب یدید را نمهتوط
 هیلار شهر زو ندنکهدلماقیدصت هتسوامزب هن رزوایکدیدزومب رکبهلک
 هاب تورامیح ندعفوم یهدنلو یدبا ةهسلوا شمال وا هلن ورکا

 ییددنلوب هن رحر هد رک هاب ممدنفا هللا لوخد هن روصح ءارادکح

 رادسکح شما هباکحو لقت یت فو لا کصن دک دید ی رو

 هب هاب هلغلوا شعس ی یک یکیدتسشیا یتوہ یخد هی اراشم
 ماطر و شد هداروا ALE هعیس وم نوت بويل وس ی > هلک

 ما ها دنا تضوحر عل دنل و ن دنفد دلو ا شلیا مع ات سلروتک تاب ورشه

 eT اصا 1 ٩تط ر و رادان رایلاحو

 تورونو ا یو دنک هيلا راسم رادم 7 2 هدنکندلک

 هلا ك حجج تیسر نیدرکصندک د لبا رانی رامروتوا حد مراناتلوپهدشیعم
 لاک هرکصتدک دلتا وص و هنکوا را دیکح ید سو مدح هر وصح



 هک راهنو راهتلافلا # ۳۹۸
 كاسم“ نالغوا لک قر قاب هلتفداکن هنر زوا كلوب مدلکح هلا ےظحف

 نالوا هدعاناوعخب و یخی داوا یغارحاناوج هتسدوا مزب هنن رزوا یکدید

 یدلبا نيمأت یسک ره هللا لفن یلاح تخص ردا ناس یگراهم

 یدلا تراوگ ندهباکح هدلو هناد بواد

 ۳ د یا
 قر هقاباکب كهيلا راشمرادمکحهک رد هلا ادب هب هباکح هباد هدقدلو |حابص
 وید یمروقو الزغشوخ بولاح روبناطوبا كغارج كنس ًاباطخ هاو

 یسادصلزوک كي مدنفا تواموق ممناواب هن رزوایلاوسنالواعقاو
 اوج رواد ونوا کو دنا هدلاحه تقو یددنلک د یسود:کح ردراو

 یدربورحاوبد نوسن:اارجا کیدلی خد هیلاراشمرادمکح ن دنکیدرب و
 تب ما كرادکح یرندرلنوب ندنغیدلوب قوافلاط جاقرب هدروضح
 بولک قرهلوب هدننهذ یمقجهلوا هک | ید ےب و ردا لجح هب هفیطل
 .كنرهقسشب شیا هلکتسا یمغلقما- واربارب هلسودنک بوتوط ندلوق
 هکمدصراصرب هلب وا بوتوط ندنلوق هلثوق نوت ندنکیدلبا بسک
 لاو رایدلیا نیس یب قره رچلا هلج راضحو یدلوکس کره هنلاح
 كمدارب یک منبر دیلبا توعد یی رظن نسح كن هلج هنر زوا

 یدلوا لصاح بجعارب هجکره ندید صقر هج و وب
 ,قرهلاحو مدل اهلا یهروبناط هرکصندقداش وا تدعرب هرژوا لاوئموب

 بلوا نوکر یک یییدلوا نوتع سکره هدندنوب مدوقوارللزغ شاطرب
 ا ر هتکیدلما تین وع راهظا یر هقاباکب راد جد رب زو نایلکد

 روطنس هلا یان هدر و ناکر و هطوالرب هرکص تدم زارب یدناشوخ
 تینوتم هدانز كي رادمکح هدمنبدلاح یتس هلجج هردکز زاسو رابد روتک

Eعضو هکوا هسک رب ولع نوتلا ددع كب هش رزوا كنو  

 هراچ هعس وم نوت قر هلا یراتونلاندن ګا بوجا یب هسک دن یدلبا

 ولناقیلد و بوااق هدیععت یس هلجكرانانلوب صاح نذقکر حوب مدلباعدزوت
 هنعددلوا لک رویئسا عا تک هناهاش هکمدا یحاص تلاصار ده

 ربع یکی یاس ندنکر حوب ید رادنکحرلیدید روئاوا فسار دقت
 ( قرهلق )



 ۳2۹ ` چ اغزسغةراکح ¥

 0 ید هوس ا لوتف نوبت یراتلا قرات

 مار 2 ی ا هدا زا راشم ارز

 ِ ۱ نام

 هدرا ا رل, داش اب هکنهآ یارجا راهدناوخو هدنزاس م E ماعط

 یلیا توکع بوروک
 چ نوک یر یا رول 3%

 1 وو e تو: شا هر هباکحهنن هب اد ورا حایص

 U e هعدعم هد رم دریا ۳ ا ا

 هلم جوو ایرانونا ید ادم تو ییداو هی

 و و شد کا یمیدلوب تقو نوا ِ 4 دعو رح

 لو دقیق اف بوبا دع بسانم یمکلکعا شفا رس هنن هیفامعم
 هام ول يدار هدارکلم "لر هر دشک د یچاللک هدعب مدد ماد ربندایلماف

 ناوجاب موق رح هنب رزوا كنوپ مدلیا ناسیب یتخیدلاق ملا هربص نوا
 هل راه راج هکنوج مدا سجا هزککىدمر وکر دق در یرعش ییاهیلاراشم

 طة کسکح روک ییهدارکلم هتیلاردق و نوک ییدمرک هد یب تولک

 ود مجلو ناعس یالوط ندکلبا مکیدشا هرس ا یسار وت

 سکول هدر قجهدوفرود ن یالکو ك موق رم یدد مروسدیآ یو

 یدرړ دشا هداز اهد وزرا

 هرکصفدق دشلاح تدمر یوک هج وا تكمگيدربک هماروا نسب نوک یاو
 بولا هطوال هعلاو او مدر ۱ هتوا تولایط هنحاقا | لکرب نوا تاتا

 یکه دنل زا باطخ اکب بو۹ نداق یلوتروار ندوشراق نا روکا قرەلاج

۷ 2» 



 ۹ راهنو راهنلا فلا ¥$ ۷
 نکن وجا كنا دقت هنب رق ؛لرادکح لاق هغال هدقارب یب هطووال

 . یدیلکد یلعاوب رضاحردق هبیدعثرد هد دخت یسودنک هل وط ۱9
 تسیغارج ناوت لصف یلهروتکی هرکی ّ یزکشیا زس هدب ولک
 شلب مدنارولسب یتشدلوا هد دعا هدار کلم نوناسق هرب کید

 هفیح هنسوشراو ردك لص ا یک مهرهج من و هلس  مدسلوا

 هجر اب رپ كد هن و رە وک هلا دهعهق نداقوادن ا مدرولس

 یتسهرکص ز رار , كىسامر ویمهدا سیر اتش هکمرسوک ییدنک هلذلو | لک

 ۱ الک كنس مکح هروتوک ه ب هدازکلم

 هنرابدنکو زرونلشوخ هلکمروک یرس سکعلاب رار ارفنت ندنسوررولب
 دیس قوباح تک ردرلف>هلاق روت دسر هک افت راک دتاانلو حدمیپس

 هکمردب | نم یس ندمیدلوا یداق | ااا ل هب وط كىچ

 ید د ردعج هنلشوخ هدابز سی دتک

 ندنخدلوا ا هدام مکیدتا وزرا هداز كا م: س نالیدب | فیکت اکب

 درد هبا كيج ما مدلادنسرب ا هنناد كناواب

 نب نم ا هدازکذم یدرونوک هکشوکرب بولا نداق اک هدسب
 یمرکپ هدنفارطاو شمر وتوا هدنرزوا تر لومم ندنولا هد هطوارب

 مدروڪ رروط هدنر زوا قانا رله راج لزوک ندنرکیدکی ردق زوتوا
 نددتشدنوب هدکللز وکرب لباقا فد رعت هلا لد هدازکلم هلیصوصخ

 رەد .مدلاق یک ش کو ط هلا ییددلوا قیحا مرعا ق ر هفان هن زول

 یدلبا توکس ندهاعح هب اد* دلم وب

 ¥ نوک ی ینکیایللاز و ¥
 یس كەر نال وا هدیاب وب هکر بد هب اد ندنفرط سع ی حاب اص

 هتسا-رهتسا « همعهف ك هلج لاحواهیفام ۳۴ هد دسلک د لکشم اکشم قمالک |

 كنب رلغاخ یدنکح بوتلکا هلا میره راج نوت و یدر و تبس

 هقیفخا ینرلیدلوا بهاذ هن راکذا يکیدروتک للخ هع روعش یکالز وک
 ادنهک نر وتا هیاصت رهیدآ لک د دعا دک ندان لات عا دال وب

 تیک یدناه همروط یک مر لوم ندشاط هل وا ًاباطخ کر نداق

 ) هب هد ازکم 



 ۳۷۱ هک هاش اک $
 دکوا كنختو مدلک هعدگزارپ یبکیکیدید هلبا عدقت كج هب هدارکلع
 هد ارکلم مدنا ق هرب هدعب مدابا عضو .دنخابا یر یدس یهدلا قر هشلواب

 مدقلاقنامه هلکعد (كسمدا لص مەر وک نس قلاقاکب هج روک ییوب

 یسلجرایدالشابه هب دهه رازکتهدن | یرلکدروک یاب من : رله راج

 یمثلعهوقوا لودر واکآ هطوو الهدازکلم هرکصذدکد نلکا تدعرپ هلع
 حدم هداز یس تك شمر دنلک ایمردب نوک ینود رکصندکد نا ما

 ناه دنن بودد یفوب یراو كنراهم یک هکیدید مهقا یدشا

 داع لاح نا ا5ا هرزوا لوصا قرولا> بول وف هلو یزاس

 ل:هج دلو راکش یی جلو | هن مدع نا د وچو ا مدوقوا لعرب

 رایدلبا نیس هلبا ههفهف مظعراه راج هن  ییالوط ندصوصخوپ
 ندراه راج هن رزوا كوب یدلبانیسحلوا ا هدارکلمهکر او یساروش
 تور واهد زاسجاقرب هدعب یدرب و هرونطر بولا ی هطووال نداایرب

 اهد هداّرکلم هدعب مدلیا كنها یارجا هرزوا هجو یلوصا هلیس هلج

 هن رزوآیکیدید مدنشیا ییکیدتا صفر لزوک كنسنب یدلو|لیمگک شیا

 ه راج ردصن مدلبا صفرربالعا ندرصقر یکلوا هلئورد قوش لاع

 یراضب وژوییدب|صقرالعاهیسضعبو رابدلبانیسحیس هلجج هسیاراو

 العار یدیا هساوا لک رک اید یربو راو یسادص لزوکهت
 ید: اراږ دید رک هنبرب ی هقیسوم
 ند هرکص بوفاب هلتود اکن هدارکلم هداشا یرلکدید هلی وب رلثا

 کید د نوسلوالک مدا هل وپ هک زای كب نکرتبا تدوع هیارس بوتا
 قحج هوا فسأت یشلوا لک كلوب هقیقلاف ندرب یس هل بقاع

 .وړوک ینب رفت كماشقا هاد داد راد یک ولیک> در هد ردیشرب

 یدتا توکس
 ۶ نوک هجوایللازو #

 ندنناسل «اشرسع بودن ا ماود هب هباکح هن هب اد هدقدلوا حابص کاتفو

 كناوعاب نامه مدمروط قوحكي هدکشوک هرکصندک دتیکر لنا کر ید

 هيد مد روڪ یی هد رکلمیقرهلوب یکی نیس > مالال هدارو او مدتیکه ننام



eveراه راه  
 كا راهلازاشبوفال هلتفداکب هرلبدر دشک د یب رگنرندرب یسک ا

 مدالک | یرکشدقاب هلسنفد نوعن اکب ھعیالک | یب رلقدارا یتنابلا

 هکراو یساروش طقف کد نونحم نوساوا دج 'رکیلتر وق ندراکفاوا
 هزر هد هدر هلوق هلا هساا رار واق هد راتلو ا قشاع هبهدارکلم رک |

 هن هدارکلم هرکصن دک د تا لف هاما ییارحامو مدید مد اوا قسم

 تدمر اه د قر لوا هدتفایفوا هن نوعا كعایعس هکمردنکب یعدنک

 ۱ ۳ بس هاش رزوا كو مدلبا نانب یکیدتما لاد داغ

 هد هسیارلیدنا تحصل ردقنره نوجما كدروکع ندراکفاوب ناو
 راششحم قاطرپ رارکن ید هثب رکید مدلنا هیت یتسامروط وشراق هنن رب

 مدتنااجر یسک هدنلاح ع ارج كرهرب و:
 لوس ینارطا نوعا كنو كرهیئسا كا تحار ا زار نوک یسنربآ

 هد ارکلم هکبوح مدر ولوا هدنرانکو صرب هدنکآ كلا طاع هلرلحاغا

 ماطر هلب وب هنشا مدرولپ ینکید رک ه وص هداروا بولک تقو ضعب"
 ید اهدن یئالم# نوش كقشطر , یصاح مدن ارردناکآ ییودنک ها رلیش

 هده اسم یە رهح یدنک هدر نکأر هان هب وص قار , نالوا | هدکوآ طقفا

 لاک كردبا فست هدان ز هبلدلوب روبح هوا هدلاحرپ هلب ویو مدلبا
 دنسوشراق كن هدارکلمر کیدوس برات ناما هللا سابو نارح

 ردکلزسعلاط ر دقن مشندبا بسک لاح بیاحع هلب وب نوجا قمتیچت

 ممرولب هدب | دما یکج هدي ارتأت نسح هليا تایهرب شوحات هل و

 ییودنک هلبالاحرب یجیبط هلب وبها قرهراعیح "یبش یهدعشاب هرکص مديد

 ه هيضار ردقن ره ید رولوا شوخهن یدیا هسلوا نکم كمزنسوک
 هس نلوا ج هيف أه عم هدهسلا قول مسحردق كحهردنکب یموردنک

 ترفن 2 مدلبا ناف و 11 رەد يدار نادا ترفن ندهد :ص

 قرهلوا نو رحم هب>رد لاک ندع رو همخلدهل وب هدناحرب كج هلید |

 ها كن داقرب نکا هدتجسلاح هیفموق هما ر e "یشخادرام.چ > ناب

 تعد دلو ا ی داق ارك هد[, ل يروا اقییسدنروآ 9 مدروکی کی دلک

 1 مدل (







 VE ۳3 هاشمی هباکح 9

 یی دوا نهایت هدابز ندسکر ه نالغوالکًاباطخاکب اهبلا یوک مدل
 ندنس هدارکلم هدک هسیا هدلاحوب ردقنره مروبارا یس نوا نا.

 داد وب نوجا تاکتنا صقر بویلبوس لج هو یدنلشوخ ك
 ندارو ۳ وب یدسلیارما یمکلکنا بلج ینس هنس هزاد یدنک

 یدقارب اتم هل ارخوب یب و یدنیک ی دقبح بودد هلربا هر رب
 كناهبلا یعوم نوجا مکلکع ا تعاطا ےن هرزوا ینیداوا مولعم لاح

 هډ راشط هک ناوحعابرایتخا بو دیک هسلصف ره ید ارا باج ا یھ بنت
 مک هیلکب بواک هرکصندکدلب وس یتساعنا قارم هدسلاح ميدلت

 ۱ مدر وتو هدلخ
 قج هیلاق طمع «هصتاهن هد هسمدلوا رظتنم هئوعد هرزوا لاونموب

 یمکلکعیا بعت یسودنک بولک یسافا مدافرب نکیا هدهبجرد
 لاخدا ورتا ندوبق ول یکرب یب هدرمگ؛دتنا برقت هنا رمو یدلیا یه
 دش هاد تردد یدلبا لاخدا هتس هراد كن هدارکلم بینا

 یدک ېي هیاګج
 + نوکی درد یلللزوب #

 کرد اش زس یر هنلوا زاغا + هناکح رارکتب نوک یسادرف

 شمروتوا «دنکوا ځد یر هبراجو شعاب هنب رز وا ردنم رب هد ارکلع
 زرویدبا لقن رهباکح نوجا كمردنلکا ییاهیلا راشم هدلاح یراقدلوا

 یدلکنالغوا لک هتشا بوق هغابا هدنراکدر وکی کیدرک ےب ا یدیا "
 یب نود ولنامیلد نانط خاک هدا" e رابدید كح ۳

 ه زرکصن دکد د مدتسا كمروک نس جد نوکوب كدردلکا هداز

 مدلشاب هکنها هدسنب یدلیارا یشاعلاچ ب ورب درب و هطووال هوا
 لصاحا مدلب وس رللزغ قاطرب ردا دیازت مقشع هکدروک ېپ هدازکلمو

 صقر هدعب مدلاح همز وکه تب یتس دف اک ] زاس یرلقددلاچ لوا نوکرب
 ضب هد هسم دابا صقر لزوک لزوک هنب رزوا یکیدلبا ما یمکلکعا

 هدعشاب هسلصت ندنکرداکمزال مکلکتا تکرح هدابز نوا رانو وا
 تفولوا یدشود هر بوهیج ندنغددلوا شم ماعا هحودا یس  یبراع



 1 او وراهتلافا #* ۳۷۹

 بش ید هدازکلمورایدشرغاچ بوزعاب قر هبالک | یی هلیح راهب راج
 فی رحربراک هلیح هسرکم مدروببدبا نظ مداربلک یغابب یتسنب لر هلک
 ین راغامداخ هرکصندک دلبا ریدکتو ریذصن هدان ز نب كرهبد كسشبا

 هد هطوارب ردق وک یننربا ید رلنا یدنراب> وراشطیب بورعا>

 رابدنالک | یلاح عوقو هرادمکحو رایداق
 قایق یکنارچ ناوجتاب نوجا نس ردا بلجیبب یخد هیلا راشم
 ` قحوللو هدنکر حر قحهنوقوط هس ومان ابلاغ ید اهن كتي در دشکد

 بی میل دسار لات کیدصقم نوسلوا کش كم
 ًامهشتو "رکیروتوک یمداوب ًااطخ هرلناثلوب هدندزن هرکصن دکد ید مرذا

 هداکب و یدلبا ما وید زکیهراب یسیدنک هدعب :رکیدبا نالعا تانج
 هدارهاشداب حلوا لهسبارولوا ےک ما لاوس نغیدلوا مک كنس

 ككج هلب دبا لتق افلطم نوجا كنراسحو كەسلوا هل

 مدهش هدنشبدلوا كکیرش هنتبانب خد ناوجاب لکد نس نکلابو
 كناوععاب ردقنرهن هن رزوا یکدید ردمزال یلتق حد كلا ندنغیدلوا
 ندرب ۰ کیا مز نویئانا هک هد هفت قعالک | یشدلوا یحاق

 هب روضح كلرادسمکح مظعا ریز و نکیآ هزز وا قوا مسن هردالج

 هنسو دنک ی رک هم رک یکلم ان مدتشیا یشرب ولردک نمدنفا بورک,
 قاغا هلیکلم راهدنف بونلبضغ هدانز ییالوط ندرککیدتسا كمر و

 اراخ هلبا دنق سو راشمک ین: رهن سوسقوا تح رشا مایف هرکمیلع
 ًبلطخ هتب ر زو بورشاش را دمگح هجن دشیا یمالکوب یدید رردهدننب
 باغتقو مدنفارب زو هنب رزوایکید دردمزال رغلععاهن یدمش تاللا سم

 هنیززوا نمشد هلی رادنام وقر رهام هلبا عج ینیرکسع بولتا
 هدراعماج نوعا قلوا لنا هشانعكفح باتجر ار هلکنوب ردیلعا قوس

 هنارعف قر لوا عاص نوک ج أقرب یسااها رع رهشو ن ولدنا اعد

 هکعردبا ديما رکی روس وفعوقالطا ید ی راسوبحت نوسلری و هقدص
 هدلشو هاد بود ر ولوا نمربعطو نیعم قحبانج هل راش یا رخو
 یدابا تعارف ندنلفن دیاکح

 wm ( یلازوب )



 ۳۷ چ هاشزمنجهناکح $

 4 نوک یش یللازو #
 هلبا ماود هد هباکح ندنفرط هاشم هباد هنن یدلوا حایص هک اتو

 هرکصن دقدراتر وق یناوسابو ینب هل بمالکوب مظعاریز و هکرید
 نالک مزال یکكکیدید هلغلوا ببصم كارو ًاباطخ هر زورا

 نوسارپ ولاص یخ راهدآ ہکیدتبا را ینلتق یدمش بودا ارجا یرلبش
 یرغوط یک می دعح ندیارس قر هلتروق ندلوا هلتروصوب هتشا یدید

 هنب هدعب مدنالک | لاح ع وقوو مدلوب یکبنیسح مدنک هار ناب راک
 یمیدتسا یقلاق هسز راوخ نوجا كمرک هیارمم هلیا هلسیحر رکید
 ینید ارغوایزرمسكعشع مدنف الر هک د یاب زوک ك ھیلا یوم هجن د ناب
 قم ارغوا هبهیلب هلبوب رارکت نوع یدراتروق قح بانج ندراهکلهن
 مرد ازاین ردا ردکر دقت هسلوا شلتب یرلنوب رکی رد, رک انکسروتتسا
 ردلکد ۳۱ زود ارس هک کی دونوا ییهداارکلم هشاخ هل وا

 کیردپلهدیکب وفیچ ندرهشوبیدباقجملوا بسرکتوم كلزس هنئاخ
 ندنشدل وا تاذ رب نسم یسودنک ردمزال "رکود یکم ناهرد زا

 وللو رکسرالق 0 قحا یهعنردسشعا تافو یدع هکلب

 كا رس نکیاهرزوا تیک بوقلاف تیاهن هلک ارش اتهداب زاکبیسغت|مالکدارپ ۱
 یتسودنک دش یدلبا نام یفیدلعوف ندنارس تولک یناوا

 ةنکلم هد هسیا مدلبا دعو ک دیا ماد سا یوروک تا
 هګا فوج رب ندنکیدلبا وزرا ییکح هروک هداروا ینب رع رخا بو دیک

 بوقناق نداروا دز یدنک بوتبج یردلوا نونم مدریو تارهوحتو -

 رم دقارپ هداروا هلصاواادعب و تمنع یرضوط هراز وا هلبا كب نیسح
 یملدلواهدنتیل كْیا تدوع هلاتسک هن رزواكنو مدل وب هرز واراظتنایرلمدا

 ندنرلکدلیا وز را كمروک یب ردالواو لایع یس هلجج هلتهج ےکیدلیا نایب
 تودنا تک رح هرکصتدتعاقا نوک جاقر هداروا لصاا رلیدل وا نون

 مردب هک كدلک تسار هراناترب نکیا هدلوب كلت وک چاق رپ هناهردژا

 یمرذپ هنب رزوا ابحو شهر ویلک ن وګا تیفیکر ابخا اکب رە هتسخ
 هدا رخص او٠ هرهش رک هراح هن هد هساا لدنك هلتع رس لاک نوګا كمروک



 0 4 راهنو راهنا فلا ۳۷۹
 "لر هدیا لوخد ها سد یرغوط م دلاربخ ینکل هثسخ هدابز كب كع ردب
 هداز ید مردب مدالشاب هغم العاو مدل وا غانا ىلا بودیکه نان یعات

 ندتحباذج مدلو نونم هنکیدت !تدوع مولضوا هدلاح ینیدلوا فیعض

 ه رکصندک دید دتا تناما هعح نانج یس م دنا ردنا ی یاو یا

 ی دليا توکس هاد هل غوا یقوماشخا ه دکدد یدلبا حور ملسن

 % نوک ىجا یلازو ¥

 سلاج هن ر هکر د هاشزمسع هل ازاغا هبهناکسح هناد هن نوک یسادرف

 كن هلسج هرکصن دک دتا نفد یم ردپ « دعب م دلوا تنطلس تح

 ۰ هکر دقه هجرد رات مدلبارصح هتل موكل "راد ا یمتافوا یکی نی دلوارطتنم
 مکیدنر وه نب رایدنک ب طوف رلیدلوا دونشخ نذنب یس هلج كمت

 هدانزیدنار هسلوا 7 شايب غی دلو |مدزد هدو را هد وجا نط ناو یک

 یملدعو ای هیضار هرکصتفوزا ار ندع“ ولج هتخ هکنوح یدب ازرولوار دکم

 لوفشمز ار یراکفا كعا اتا یمقناظوو یافو كم ردبالوا مدتنآسح

 مدلی وس هکب نیسح ییهداموب و یداوبتب وقت یر هرکص هد هسا شا
 ییهیضار هدازکلم ردمزال رکعا لهأت مقاولاق یدعش مدنفا یخدلوا

 هن رانش د نوا لیصح یتساضرو رکتسا ندنردپ هلیس هطس او ربفسرپ
 ییعصت ید ید. د نکند ۱ فیلکت نکج هدا قاشا هلسدنک هشراف

 مدردنوک هنکلم مزراوخ یکب نیسح تاذلاب نوا كوب بودا لوق
 و تیاهد هدااحخب دلو ارظتنم هدا ز هنتد وع لءریقس مدزاب بوتخمرب و

 طعفونیکیدلبا ت :اعرهدان زكی یتسودنک كنکلم مزراوخكردب !تدواعم

 ۰3دی | لاو نیس هلکلبا نا کد مزال قم زافج ندر طا هیتر
 هیلا رابشع هکنوح یدرب و ینناوج کو دبا دوعوم هنکلم ان هرضار

 هباقو یتیلالعتسا ودنک ندنغو داوا بولغم هعفد جاقفرب یکلم مز راوخ
 لب دا شلیادعو ینکح هو و ینس هع رک بودا هرم ه نشد نوا

 4 ا ندنکیدلبا هب راح نووا ا ول صح هلا یکلم ات عو

 یجنکب كتکر رحنداروا 2 و یدر و رارف : هلص یک ینیدالکآ ی ا
 یدیدی دنا راکج هردنوک هج وز هلیس هطساو ریفسرپ یهیضار نوک

 ( نیسح )



۱ ۳۷۷ 

 ندلاح هجردلوا تح ی دنا روب ر وتک ت نج اکب یدلاقزا 9
 هلباراکفاو ردکوب اح یدلبا نط ن ونحت یب هکمدلیا تاک

 N i قحا ب ویلوا یشرب هجدوجو «د هسلا ش
 قمر دن ونو این هیضار هسدا ك نیس> یدنالوغشم لار مته اباد

EEاغ  OARدرلو یدررداوط یی ارس  

 مدمهرافیح ندم طاح یی دیضا ر توسیم هلو !یربتات هلو کر مه اکر

 یدلنا ترول ند هناکح هب اد هلکماک ماشخا هب هدلگ وب بود

 + نوک ید یللازوب #
 کرد نویلشاب ھه هباکح هنن هاد ندنفرظ هاش زسع نوک یسادرف

 E کیا سا هفجعاط یمراکف اب كب نیسح

 وکو کیدلی اروهطروصنیتن هنس وق ناهردژا و روک چاقا رر بواک

 ك هسک یتعندنلوا اشا تفو هن راتو و عدل وب راضوح

 شلک هنادیم هر ندر راضوحواو یتفیدلوا هدکلیا بججل سکره

 تودیکربارب هل: | حرب زو بو دب اب دن ههداموبیدرب وربحب رلعدلوا

 هدابز لا مدسلاقرص* هلسهلوا شابا لزوک تباغ مقاولا هدنگندووک
 ۱ ترا ریش وح ندا تەدخ هداروا هکر دیساروش ناباش هڪل

 E ندنربرب حه ےکرلیدارزکب ھه جردلو اهب زرکیدکیو
 بولو تاذرب ییعشفاب تیاغو مد شان یللا یحاص رلماجواو یدا

 و سکرهویدباردیاتفد وا نو نمد نالكمزال
 هددوع هعارس یدا زردیک قرهلوا نونم لر هجا رلت رش العا

 هدمگندلبا لاوس غندلو هدرک میهن یراراکفا بوشب روک هلراندیکه ماج

 ماج بوردنوک یکبنیسح تاذلاب ندملدمهلوا نوتم هدکی ندنراباوچ
 هدانز هنسودنک هدک دلک هع روضح موق مم مدردتا بلج ینبحاص

 ندنع دلوا مد | عیلب و میصق تاغ یسودنک مدلیا نون كردا تافلا

 تاپ رادو | ظوطحم یچدرانانا و هدمدزن ی ک دلو دذلتم لمالك

 1 ا ن ودنک یردخا نخ فلت

 مدسداردا لاوسهنره مکحددی اجریو هرس زکسناذرپ تک لها
4A) ( 

 ا سوسک



NS  . ۸ 
 تیروصو زگیدتا اشنا لصت یراهاسجوارکیریو باوج یلتفادص
 ھن رزوا مکیدید یدلوایربخكن ےک چھ هدیدنوا لصن هدرک اشاا

 بولوا هلسع رفن قرق هدم دخ منب لداع رایت یا لو رم
 لس هطساو كرانا رد 4 رګ لهاو رهام هدا ز ندنرگیدکی يسهل

 :مرولس ه دبا تا ماچ لژ وک ه دان زاه د ه دنا نوڪڪر

 هکلیوس هلس یدرفاتقو ییج هنلوا مما یتر هن لودنک تح زردیشا

 ,یکرکغیدقاب هش ززو كرانا رارالک| ندنراش) کلا ردقوب تجاح
 ,یشوب رانوسلک رکیدا ما که سدازسارکا رزردالرد یرکیدتساه

 رلعحو> EERE هدنذک دلک مدلیاباج یهلع توردنوک مدا نوحا

 .مدتا قارمرارکت مراسم رب هل رر كرلناو مدلیا هدیه اسم ینکودا

 .قرهلوا باوجمکح مدلیا لاو ینب رافدلوا بولوا شادنرقو یس
 رلئوسباب "رک هسیازتساهن رکیدبا رحارددالوا انار یس هلچج مدنفا توا
 هک وب هتک راتوسفیح وراشط ربثاوا هدر وصح مرد اجر طوو

 یدراو A هدتسار وب كنم هناکح هاد یدید رولوا سوح

 یراشطنم نسکمک:یج را ےب یک یراک دنشیا ینمالکو ب كيكحراناشاو

 یمج هیلب وس هن هدناوا قدلاق "رکاب هلبا هلع قرقو مکح مزپ رلیدقبچ
 و زرا ینیراعاب ماج هد هفص 'رغلدنلوب مزب رکصندک دتا رکفتزارب

 هکصندمرب رایدلوا بباع هرب ندرب یس لج :رایوسرلیوس ینو مدلیا

 مهلت روک هلبا زوک یراتکر ح هکر ابدا یلتعرس هجر دلو | اج رلیدالت اب

 یکیا نوا هدنفرظ تعاس حاقر لصاخا راد ا رروتک یرایش نالوا

 ( رایدتبا و

 ادرف

| 



 7 € انیس لع وبا ةباکح #۶
 هنا ك ضوح شابا ند محرم ضای ی را وص كرا دیق ف رابدتن |
 ا و ندمکیدلبا بم هرلیشو کیدروکو ها۶ 5 > یساراقا
 قرهلوا باوج دلوا مدابااجر یک یتسابا ناب یخیدلباب هلت روصت
 میحاص 2 زوتطز وو ان طقف رواوا نوزوا كب قمالک| یرلنوب
 بوش ود هدا رح نوت نوت هلیسعد مروا هر و تاهولعم هحر دق وب

 هل اتافتلا نوح كنده دا یتفراضم ندمودنک كناذ ملاعرب هلب وا

 مدلا لاوس یخیدلوا یم هلمسا هنو ندنکلع ین كسودنک

 لقن هزس زکه یاسا كماکید یم هباکحرکا مدنغارطا راخم یخدلول
 ناس یم>هلوا نوش هدانزكب هش رزوا یکدد مراح هکعا

 یدالشاب هب هباکح لفنینا هجورپ ندنکیدلبا
 ( اتسع وا هیاکح )

 لیصح یبمنیدلاونکیا كحوک كب كرد | دلوق هدب وکرپ هدنمان اناهفانم

 هرکص زار مدلبا ظغح بوب وقوا یتا رقالوا یدردنوک هباراخم نوجا
 عشاي نوا هليا یچسو داده سا طرف لر هش رک هنلیصحت تایدا

 هیضابر مولع یعدنک بقاعتمیتوب هدعل و لیصحت نیس هج رک درک

 یا عو بطو هقس الخ لع ید هرکص ندنو و مدلیا رضاح هنلیصح

 مدلوا لوغشم هلیلیصح

 قرتوتامولعم سگ هدرادحرد لوا SEHET كنوفو مواع وشا

 مره و مان ندلوا ه سس ر هن راعاح یرکی مس ز وه هک مدلبا

 انام ردف هادصتم یر ا ناک هدنات سده ۳ ندو لحاوس

 یدبا شمالشاب هغملوا داب قرهلوا

 دنقرعس یطصل الجال بوقیچ ندزمتکلع ربارب هلبا مردپ نوکر هدرانوک

 هد مانتو حدمو نالوا EE یعدق كردیکه اروا هلا یسوزرا ك ەروک

 "دجردو لاک زکه دن هرکصندکد شر وک فداصتلاب هتاوذ ضعب نانوب
 ردق هنععس كر زو كردیکز وسوب هل راغا هعاشاو لقن هقلخ یعامولعم

 هن روضج بوریدلوب یزکهدن هیلاراشمریز و ندنغیدلوا لصاو "



۱ 

PA.ا راهنوراهتلافلا  
 لاو تادافارب زو هدقدالوا ترمشاصو اد هتاثحابمو ترحاصم بلطاب

 ظوظح یروشا ندرمسلحو نونع هلیسهدانز ندمهعفاو تاکرحو

 ۰ قدالشاب هغلوا راذکناقوا هدکلرب نوک نوت ردنا لوق ینیلکت

 تام ولعم ؟وحرد لر هر وک مس نداطخ ییهدافاو فاز هدصوصح رها

 تود هراشساسا هلع هدنرومآ ۳ یسملی نیم-یلا ید یملضفو

 ۰ ی دلوا لقتسم بس هتسعاهر و هتد وا ed آر

 تافو ندهمک نامز رب زا بويعا فو یر كلا راشم رب زو هکر

 یتافو لردق یلاع تاذرب نالوا یس تبح هلب وب هزکهدنب هلکعا
 هرخالاب ی ینییدلوا سج وم یمعام و ك لاک ندز ولر

 'یزکه دنب هلیسادب تبحو ليم لاک قرهلوا فقاو هلاح یهاش دنفرس
 بصفممظعا رب زو هنسسو دنک هرخالاب و مادا هد دچسج ر وما تدمرپ

 یتبرفل ماشخا هاد هدکدرونک هلو ندناکح بود ۰ یدلیا
 ۱ یدلبا توکتس كرر ۲

 دّع نوک یجنزوتط یللازوب
 هناد ندنفرط اننیس لع وا هلا ماود هنلقن هراکح هنن نوک ادر

 هچسج روما كنسبلاع ماعم كلر زو ر هلل و رکهدن هحرکه کرد
 هلیتسانم یژک كااغتشا هدعسلا «دکماعتا روصق هد ور نیس هلکیشمو

 تعاسیکیا رب نکلان هبنوک تویلاق تقو هل ص غب دنلوب ینولاموروبح

 هدافتسا قفاوم هب ولطء ندنوب لر هلس هدا تاقوا رصح هب هعااطم

 ندقب روعأم رورضلابیرکهدنب لاحوب هلغلوا رپاغم همعیظ یکلکمامهدیآ

 لدسع لاکو ضرغ الب قلودروما هاش یجب ا یدتا روبج هباقعتیسا
 قو هدکل اب هدب ارس هش ندنکیدلی انیش یگیدتا ادا هل اتنافجو

 یورو لوبه یاس ھار
 ادعام ندرافطاو تانع هو خد داوا شمروک ندهاش ید ن

 الما هن راددارا ندنفدلوا ےتبګو ِتیدوبع هتسودنک هدلاح تقیقح
 اکر دارس كردا كلر هرمقلخ یاد نالوا صوصخم هر زو

 ( نالیرتسوک )

N 
1 IAG: 



 ۳۸ هک اتتسیلعوباهباکح
 ليص# غیدلو قوام راد تخا یارک ب واکس هردو انالین سوکت

 صیصختو رصح هتك ةعااطم رار هلتفلا هاش ىماقواو هلاغتشا هللاا

 رار هلکنوب بویلوا 3 تاڪوا با تاعا اطم کلا هدم هسدا شابا
 قلخ ندنرلتامولعم ول تام ولعمو لضف باص ا نفتم ضعي هل وا

 بولک یک ج اغا زسهویم نب زسقع وق هنادیم تاغیلأت قج هلبق دیفتسم
 عج تک قوجرب عفان هسان ندمکیدمروګ قيال هدعادجو کچ وک

 دنم هداف كس ڪڪره ندرلنوب هعقد)وب ماتخ هللا ترشابم هنفیلأتو
 ذ ذلتم هلکع ایشت هعاخ نوریدزا را هس ددعتم ندنر ره نوح رال وا:

 "یدانابوقیج هنادیم ماقيل ابی رق هدلج زوب هدنفرظ هلبلق تدم بواوا
 یدئلوا دا هلبعما هلیلح تاغیل ات سانلانیب ق رهلوب تبغر هدسان

 هل اایمک لیلجنف لدا تڪ ندنلیلصو بیکرت كماسجا هقشب ندرانو
 مامولعم خد هد همهلم ع هدرسهعلوا ادعامندق دلوا لوغشم ید
 هت رههش دنفرس ندنفرط هاش ندلا بطق قلاراو و یدیا هدلاک

 "اره و رثانع ولردكيب قل تهن دورو ببس كنوب ر هلک صوصخحریفسرپ
 بهاذ هنفیدلوا نوعا قافتاوداحا یرلرطعب و برح نالعا یرایضعب
 هدیرح اع قر هسهلوا فق او هند أه تعیعح درفر چ هد هسلا راشلوا

 ینیدلوا لماح هدنتاق الم نالوا هللا یهاش دنقرسریفس یدبا شلاق
 ۱ هاش بودن ا اطعاههاش یهمات داععا

 هب یراضعب ند هقسالق یامدقناثلوییراع دن هدماعط یاننا نروگرب

 طارة سو طارق هدریصع نمهدنل و وش ایعع دن سارا ٽبحاصم

 هاش ن دلا بط معادنلوب یربقس

 او نا لۇ لدا او افا ف ناص هدنسهچ رد

 شەروک راتکلم قوج كيو شمزک ینرطره مهاش یرب ندنرلیحاصم
 باصصارلن و مدتشد اب راک داک هار وب نان ندنار جرج

 موق مد هاش هلکعد رار ول ییرلقدنلوب هدر هر كنامولعمو لصف

 هن رزوا یلاوسنالوامفاو هلا بلج هت روضح بور دلو هلعع یزارچات

 ندنامولهموزه باصعا بودیک هراتکلع یلیخ هلیتب سام یلراجت
 یهاشدنفر مند هفس الد هاشم كدشروک بوشا وب هل | رلبشک قوج كب



  YATدڳ راهتو راهتلافلآ ۱ ۱
 تاد یکیا هدنراعسا ییامفصا لضافو انیس یلص نا مکیدروک هدننارس
 هدنوکسم عب رو یب رلکدمروک رلمدا رهام هدنوئف و مولع هدر هح ردن

 هنيا كهاش مز رلبدت ان قوچ كبو ناب نی رافدلوا یلاثما ران وب
 هکمشوروک هلا تامولعمو لصف باص او یسالوطدب هدنوتفو مواع
 یلیضاف هلا اس لعنا هلتمح ی دلوا یسادوسو قارم هلیسهداب ز

 دزن یرکلوف نوجا قمالکا ییرلتامولعم هجرد كرانوب و كمروک
 تدم زارب كاد یاو ندن راهناهاش یابک اخو یدردنوک هنن راهناهاش

 یدرو ییباوجردک هدف اهدارارلءدر و بلط یتسلرذنوک هلا
 هلا بلح هن روضح یضاف هللا ےب یھاش ہنر مهن رزوا یاوحو كرفس

 هلبادر نوجا كلوب شءا روید اوزرا كمروک یهاش رفشاک یرازس
 مالک لضاف هدک دید مهروک یال هدمهناهاش در یر و اوج

 هتشب ندلوبقنوجما رکب رللوق :رکسرروم هدارا هنره زعدنفا ب ودیا زاغا
 یاضر یتجا رم راکبولوا هلا رمش اب رک هدارارهو ردقوب كجهدرپ
 هدیاا و هسبان یدرب و ییاوج ردکلیا لیصحم ی کهناهاش

 هدنسوزرا اک م فیش اک من اشندکی دنا راتخا یوکس

 توکس هدصوصح وب كرسانس یلعنا كردا مرج و سحیمشل دم وب

 کعا  riندهباکح هب اد هلغلوا ماشا بود رودا اعا یزرک اضر

 ىدى

 $ هک نوک کاوو
 ا ی کرو ندنفرطانس ىلع هاد نوک یسادرف

e همان لضاف ۳۹ تالد هکندتسبا كماقا لوبق قیلکتوپ 

 رک وسر هدرمماع دیاش مهسیا زنا لوق ینفیلکن كنهاشرغشاک رکا
 نونو ا هيلع "هرهم هد هحرد نانلوا نط حزب هد هکلب و ینکحدا ادب

 یالوط ندرملدنل وب هدیهاشداب نهدجح کلا نت رهشو ناس هج ردو

 هح ةبحراخ كالام عرب هسا وب و لا نط نا فو شوا لصاح

 ینکجوتسوک تیس هتل وا باغ "ارت رهش نالوا شمراو هب هجردوش
 نانلوا هرغشاک نوحما رت رهشو ناش هطفاحم نرانو یدربدلی اکب

 ) هتوعد (



 ۳۳ % انسیلعوبدباکح
 یدلبا راطخا یک هلک مزال زمکلکعا تباضتا هتو غد
 فقوسلیفر لض اف اب اباوج اکا هلکعا كب رح یقتدح یالکوب تكلضاف

 یسالوط دب هدنونفو مولع هلهج و وب ردنبع كي زاّمحاو قوخ نوجا
 1 یعا قلاق كنرب تا ندنارادکح هداسد همدار نالوا

 تیح نالوا ههاش درح ملقمروط هدیارسوب مث هو اول کم وا
 هصوصح تعرحندنهاش هدیتح هسح وب ردیساضتفا ا فرضو

 هداروب ردق هیدمش مدیا هساوا شمامروک ناسحاو تیانع هجو و
 .راشحا یارع هدقاح ور نوجا قلوا هدازآ ن درو تویمروط

 ناسحالراهاشنالا بوو ایر ندجاتحااهدهکنسو مدیارولوا شا

 و راو هشدز كهاش ندلا طو وا وا حاتح هل ریتانعو

 ند زوب ره ید زس یک یراقجهلوا نونم یروخاراناندزکامولعم
 ك 8 رد لضاف هن رزوا كي رلمالکو مدد رووا وخ هدرکفح

 زوس هلکمروک یلاحو ید هاش تولوا مولعم ندنسهرهج یسهکفا

 انس ىلع وبا أب اطخ هزک هدن نوجا قمالوا حنه ههلداحو قمالدازوا
 ییولع ندشدلوا ندتلیضف بابرا «اتش ندنا وزرا كمروک یزس

 كب یکعا تحاصمو هثحاص هلا ريس كردن تبعر هاو روس

 كمردنوک هنشوب شو هل وب نسا هدلاح مکیدلم یتغیدلوا ردیاوزرا

 تعظعو راقو هدالضفو الع معانسسلاثما یک كرسو رولوا قبال لصن

 هح هعشسل هدنفح راهاش هد احرھر ار هلکت وب طع معا باعت یخددلوا

 نوحاكنو رکیدیا هظحالمییکح هلک مزال یسلوا نک هصوصخحم تیاعر

 هکمادام هرکصندک دنلکا تدمر و "رکیدیک هتفرط اش ندلا بطق

 دنقرتسیدید "رکیدیاتدوع هفرطوبهنب رکسروب روتک تیدونشخ ندنب
 هکماد ام ناهج هے شنمشیا هن رزوایمالکو شنالوا ًاباطخاکب كهاش
 تعاطا هک هناهاش ما کسر و رو رحا یزع راک هنتموکح رغشاک

 هکتک نوح هی اس کشید و صا ندعیدلوا ممد هرحاو كعا

 ادق هد رک هن هاش روعا ید یماح هدنا نکعلدروس نامرفو صا قحو
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 ا مک | تهاخ بیل هعیص هلوس رس ناھ قره لوا
  aیناهمغصا لضاف یدر ویتباوح ك: رکج هدیک ایعطق .

 هنهاشرفش اک ك نوب هد هسب ازمسلاثما ةفیق>یخد یتامولعم بولو ا مارق انس -

 لضافوشا هس اهنرهید !شمردر او هنس هجرد هاب رححات ندآییفصو

 مدعم نوک أقر ند رم دهیح هلو فوسلف نالو ارکن مش هلیمان ینایفصا

 راظنا زب هکعادام انس ىلع وبا نالوار ادمانو روهشمیا لر هلک هرکدنن

 تحایس یکسان داحازروبنلوب یسالضفو اع لا لرصع وش هد ام

 ا ر تارضسالا او نداد دم روک ساتم یعا ۱
 رغشاک ندارو ردلکد لکشم ی مکج هدا هدافا هفوسایف لعاکر یک

 لب هج رک رکسمتسا كنک ننسکعا برشو لکا ردق هنتموکح
 هرم خزو داز ردق كحهدبا تیافک هرمادخ کلا ندنغب دلوا هج وزو ازار

 یرمیدنلو هرزو | یعاد * هرج بودن | تیضانر 2 له دگر دل ویو كرادت

 دنتسوکحرفش اک یتوببوروک "رک رلدمدخی Ne هرغشاکو
 یدیدرولوا بحوم یرفرشو ناش قوح كب مزب یرلعا نالعاورشت

 بولبب ییترت بخ رب قرهلوا رارسارکمیسهدافاوش نالو! اکب كفوسلیف
 شعا نوا یییدلوا یفناک ءادغ همدارب نوکرب یسهنادرپ كرابح وشا

 هسا نوک حاق.یرهش رغشاک نداروب ین اهفصا لضاف هقیقخاقو
 رک دن و شا بیئرتبحر ادقلوا هرزونقلوا هنادررپ نوجا نوکرب ره
 هدافا وبشا تویم هدا مرج یتفیدلوا بولوا مهره هدرلیش هلوعم وب

 تاکرادتردةهنوک یتلاشپ بو شود هنفوخ معا لوق یشش یکیدتا

 کک روا یکدلبا ناپ یرعاغ هاو تولوا لیک د یس

 هرکصفدکد و و رارق قرهلواینار ی کلوب هرزوا یسدأفاوخ خد
 بواب هرعرب رب و بیرت نوح عوئرپ هدنس هصاخ یرابح كنا قبط
 هرغش اک هلتکر حنددنف رس نب سکلج وس یرانش رعد اوا شخ ا رضاح

 یدراو AW هد ارون E هاکح هب اد بولد قدلوا مزاع

 ¥ نوک ی رب شکل زوب #۴
 هاد ندنف رط انس لع وا كردبا ماود هر هباکح هب نوک یساورف

 ( کرد )
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 لر ادت هوا قرهلوا رارسا هدزیکنا هدنرانوک یکلوا ترد كرم نق هره
 یسیادخ صاخ كنومو كد هلسب یزعدنک هلی یشزرغدلوا شا
 .یداذع) هلیمامت هدکریکیااک و ویدنالک د نود ندنتنادغ ةصاخ رابح
 نوددوحو بوب هلفو یعدنک هرصهرا ندعامهن هدهیسااراو

 مدالشاب هکلیا سج یمک دتا توق بسک نوکبنوک هقشپ ندکدمشود
 .لاج ندنکیدلبا عياض ینیراحهدلوب فوسلیف میقیفر هکفیح دض طقف
 كنسمرهچ یکجمر و هج هاف كنوبو یفیدلوا ردکمو موبثم تاغ
 .تیلست "هراج هل اربص بونا مک ینل اح هد هسا رولیشالک !ندنتاراما

 یراطقازسامردو تیفعض یرک هند قر هیمروط وریک ندنسادوس

 ندو ےب هتسودنک ندنکیدلیا بسک لاحرب انف تب اهنو ندنغیدلوا
 یقیجاتحا هبهناعاو ددم قحا مدلنا احر نسعا لا عسا بورو زارب

 او ۳ كرها لوبو ىو ندنکیدتا حج ر هکلوا یکتا رامظا

 یدلنا تافو ندنغلجا «دلوب
 وجر هلک ارث اب هدلاسانف یسلیا ت قو هدلوب كاع اف را
 یکن یلضاف موح م هدکلرب هلآ رع را هلوک نالوا هد ږی قرهییلعا

 هاش دنف رس هرکصندکد لبا نفد هلګر هدنن رقلبج مان نوت بودیا

 عیجج ییهجفا یکیدتنا ناسحا نوعا نم هنهار فراصم هلبا موح ره
 گی دما وک كرد دوام سو ست هه
 "رکلااب نب رلیدننا تم رع اج وتم هتم“ رر یر رهو مدد رکیدیک هل

 LA هعدذنک زار كردن رطاخرد ییدانعوریک كلضاف موح ص بوااق

 هدنرلشاب عاط تالصف بحاصرپ هل وب هد هسیا مدتسا كمر و

 بونا هدنرزوا ی كموسح م تدمر وردک هلیبسهداب ز هتفیدلأف

 هکشک هرغشاکهن یکن دک دلما هعلاظم زار یمکج هیل شبا هنو ندقدلقا
 تاا تحایس دعا کت اب تویمر و زاوح هکع اتدوع هدنو رک” هدهنو

 مزراوخ هدنب قرهلو ناور هتتم ناجوف نداروا بوثود هتسوزرا
 راددانمناهک ان هدراقاقوس نکیا هدکشا راذکو تدک هدنچسج رهش

 هکنوساوا 'رکموا ەم لضف باعك نالوا یرابحم مولع یا ییطسوت

) 4۹ ( 



 4 راهنوراهنلافلا ۳۸۹

 هنالت یلخ رهشهلر ینیدنلوا ادن وید ر دک هل رک هنهراذم نوک یک را

 هتم ر جوف جوف قرهناشوب هرشط ندنرلناکدو هناح سک ره بوشود
 تامولعمر راد هبهرافموش هدنا کیدروک ین رلک دایا تع رع یرغوط
 اضف تاک | نوک کتراب بوراو هنا كتب ر ندرلیدانم هلسوز را قلا

 هن ززوا ری لاّو- یتفیدلو | یشلصن كنهرافمیراکج هرک كلونو
 لالو ک اعاد یرزوا هدنتع» ز رح رخو هدنراوج لر همش یدانم موق رم

 يسلط كنو و ناک هرا دھر عساوا تاغ هدش د دلرجا لجر روتسم

 تولیحآ دودنکو دنک هدنسادتا هنسره تواوایزوف د دعترد

 اهر رعسلا لعراتلوا ندلضف باتو قا رم لها هارو ندنشیدنامق

 دصنال نالوا دوج وم هدهرافع نوردو لوخد ن زستلوا بئاغژزیدلب
 هلطرش كعا هعلاطم هدنز هناخ ب رک دشا بلط ند هعونتم بنک
 هکنوحژردا حورخ هرس هلتع رتس ندهزاغم ردا نانو ذحا هلع

 كج هلکهدعب بوروطقیچآ هقیقد شب نوا تعاسمراب یروبق كنهراذم
 اراضف یک یتیدلو عوقو اضعب ندنغحهلاق یاب ردق هنشاب هنس

 دساوا شمروحل قو نالوا ننقم نوعا قعارا هقشع بتک مدآرب

 موق مه و هدافا وید رواوا فلت ندقلجا قرهلاق هدنلخاد ك "هراغم
 اش انیدلاباهش میش روهشم یب هراغم وشا لردبا ماود هعالک یدانم

 ردد هن رگ رخا ادعاهندتک ن هر اوا یتیلأت یدنک هشنورد بوردتا

 شا یک : یکدلس هروک هيلا ندهردات بتک نالو ا دوح وه هداند

 بتکو ردشلوا قفوم هنعج هسا لصف ره كيتکز وام نددلج
 فثکو باغ لعو ایکو ابیسو هفسم الفرح یسیکآ كنءروکذ م
 هل فلواماشخا بام بود دابا نا یتغیدلو ارلتف راد هرارسا
 یدلنا تعارف ند در اکح هاد

 هک نوک ی کیا قلا زو #

 كن دام کرد هباد را :"رعا یلبع وبا ما دن هدقداوا حاص

 7 "یدانم هنن : رزوآ كنو * لر هیلکید هلا بیا لاک یب رل «دافا وش

 A هذ رخ ر هل وب ها یوم جت ها ز ا همالک رارکب

 تا )
 دا دج /۱ حبس ات 3 _ت



 FAY + انیس یل چوب ا باک
 كن هراغم روب مو یدلیا عضو هب هراغم لوا هل دصق قلا ه هظفاحتو تینا

 سعا N هلا مسلط دلا ل دلوا ندناعا لادنص ادا یو وک ۱

 یدلبا نایب ید ینغیدلوا نکعربغ یتسکشو حف ندنفیدلوا

 بورک هنهراغع قلخ هدنسادتا هتسره هکمادام ًاباظخ هبیداتم نب

 نالوا دوجوم ندلجا یرلکدلبب هروتک بولا بک ر دق یرلک دتسیا
 هد هحرد لو 4 هراغم روک ذم هدلاح نی دلو | همش ندنغحهلواوح كتک

 موق م هدگندید مرو کک تجا هتم وژل كرباد" یراک طاستحا
 ندهرافم نوسلوا هسرولوا کره نکلو راو 'رکمح كردبا مست یدانم
 كج هيا عضو هنلح بوروتک هب هنس یسنرا یتکییدلبا ذخا

 هراذج یکلبتک ظفاح تانهروک ذم بنک ارز رولوب سالب هسبارولوا

 افجو ازا قوج كي هرانابروتک یرلباتکر لتج روکذ م ندنفدلوا هلاوح

 یدانم لصاخا ید د ردعفاویرلکدلبا فلت بوغوب یتیراضهب یتحو
 بوذنارکشت قوح كب هنکدرب و تامولعم زدق وش اکب كموق رح

 کمک هبهراغم هدکلر هلا سکره ینوک یسنرا هدمهذ هرکصندقدلرپا
 مادخ مدلآ هع زوک "یشرهو مدرب دلوب رارق یغلاق بونابق هنسرب و
 ندگیدلس یمجلا هتعاطا تحو طبض یرلنج هلیسح مقوا یبحاص
 لج كردا تعارع هنتمجزرح رو جورخ هرشط ندرهش نامه
 هل مح و یس هدافاو فصو كنىداثم قبطەدمێدلوا لصاو هد د رج

 هدنرزو ارنوب و یتسوقد دعترد نالوا لوم ندنجاغالادناص ك راغم
 لبج هدعب مدتا هدهاشم یتفیدلوا یرلتروصناویح ضعبنانلو یعسلط
 لزوک لزوک قر هنا دنګ |ناتسلک نانل و هد اروا بوقیج هنن رزوالروک ذ

 كمرک هبهراغع هدهسیا م دراو هتحار هللا ماعشتسا ییاوه یلهحار

 یفو رج لصاخا ی دمریک وخ وا هعزوک ردق هحابص هلیفاینشا
 كلبج یکی ید الشاب هغاوا باغ رز دلب هدام" بونا یغاشا ندلبج

 هب ودنکو دنک هلا سسرپ واتشهد وک تدع ترد عفاو هدنتهج ترد

 عتساوتیاغ یجثا كن راغ درک هبهراغم هدکلرپ هلبا قلخ هلیسلچآ



FANد راهنو راهنلافلا «  
 ةو اک لومعم ندنجاغا لک هدنراوج یمع؛را بناوجو
 هدنززوا تم رب ره كدتک دفن ال موا دو حصو هدیه رب سم

 نک قلح مدتا و یتشدلوا نزا یکدشا تګ ندنف ینا

 ر و هن ور e شرو و ك ترس

 ار هیلبا ا تاط ر ییورافم هدنا E ا ۱
 ۱ : ۱ مدلاق هاب کلات دنا تلطوب

 i هدنخا تلط وش یتا هتساو اوا ھت دکر دم سل هدهرب ےب رک |

 یرلنحنامه هدنس هناس عافواعمو ز ریش ۳ نکل ید ارولوا رج” دن

 هع روضدت یرلثلوا روم ام هتکلبتک طظفاح كناروب هل. صوصح و توعد ٠

 یتسادنا رب و 2 هلل راضحا لیدانفو رییس كر هیلباقیصد و بلح

 یدتا تیاوکتیرش ند هاکح هاد هلغلوا ماشحا هد مدلبا صا

 دڳ نوک یو ۱ شفا 2

 هنن را مار رهو رادحو ر هحرد لاک ندمدا.ن ال ۱

 هدنبیقع یا ےک درو هني رلود نک ندنرافدلوا ردپا ۳ دایقا
 لیدانف یرادعم تكحهدبا رب ونت ییلدم نوا كتهراغم هدنا بو دیکح

Eیک یسک كانش هداعلا قود كرهشرپ یوراغم نورد  

 رلیدتا ر ونتو نیز
 تنگ: یس داعش تا هل. هعلاطم هردات بتک هتنرزوا كو

 قوج ر نلاشماو ہہ ھل 9 ایک اعو ا ع هدنسەنابش مر وک كش

 لکشمهد هحرد علوا جارخس۱ 1۳ كرل ون 0 یداصت

 ی شو ا سگا ا ساد

 بلندی ۳ یو ازا 3 لو كنار
 "دمعطا نوک انوک نوکر ع دک دنکو ت حوحو رابدرونک «دنا مکیدلیا

 (هنیذل )



 ۳۸۹ هک انسیلعوبا باکس #
 هلسیهاع لالا ف یم نهار ره هللا واضحا همسفن ب وشاو هنرذل)

 ٍ یدنا را روط ورک ندارجاو اه"

 قلخ بولیچآ روپق هن یک یکلوا هلغاوا لیمک هنس هللا لاسوب تبا
 شلدنار ونت هلا لیداتق كب همت یجما كن هراغف هدکد رک هب ورګا

 یراقدلو | شمروتک ن دنرلتشهدو فوخ لاک یک یرلکدروک ینخیدلو ا
 ندهراغم قلارا و ید نت رامالسشاب هکعارارق بوتا نام یولباتک
 حاص هلتهج خیدلوا سارت وند هثسسوپ هدتشلا مدلبا حج ورح هرشط»

 قلخندمکیدلنا ادیب لکسش رب ول شهد بوبازوا مراةانرطو لافصو
 ندا قلاتف هدرمنکلغ هتشا هلسمروک هدلاح ج #روخ رب هل وب یب:

 رابد الشاب هدان رفو یدلروک ندقرط ره واد ردو ژان رڪ

 هب ولتکلم بولوا مدار رظنلا مد دقیق ایف زاب رم یراک دنیا نظ ین
 ناناب یب تاناکش نانلوا ندقارطا ندای دنفوط یترضع ق وج كو

 یدوحو قرهنلوا تفرکوذخا الزان رع مود رح یهاشمزراوح هلغلوا

 دنا شماعهل روک هلا وارد رب هد هسسنا شمروس هدارا هنسسلر هلو:

 یغیدلوا ن زان رع“ یرلودلوا هدندامتعاو نط ونش تعلخ لصاحا

 هده كمروک زاو ندلطاب نظو اطخ نالوا هدصوصخ وب و العریدلیب
 زا رفح "رکی هک نیکیتا نان کب هدوهسم یاها یا نوشازاوا

 مدد مو لصاو م دم وب هدنکر ح دود رخو اش هل وفموا ملک د 4 1

 هع رزوا یمهلج بولا یهارطا قر هیعشاش ندنرلک دلہب قلخ هد هسا
 رای یا
 نهال بودم !ناسشب رب وع نس هل قر هب وقوا نوسفا رپ هجب هجرک
 لاحردو مدلوا میلست هلباقم الب ویدرلفجاب هت ملاعب هد هسیا نکم قم تروا
 ن یدسنفا کاع رلیدروتک هک ا زوضح ردنا دنن هم هفزا ىع وللا

 بلس یتحازو ر وضح کل اع تخ كدلوب یکالب یدھش رب اوب هلیسمروک
 یدلفا بان هرکصندکدد هغ ا نظ مرولتروف ندکفیلب اف ءار دشا

 یدنفا دنا درو نب صا ردنوک هسایسس نادیم یقسخ وش لا

 و و راددروتک هروک ذم لسح كردا ملت هرلسسع ن هيلا یعوح

ù 
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 یسهدآرا مفلعلوا مادعا هلتروص هت هللا ضرع هاش هلبماء یتاعوقو
 هیوکس ندنلقن هبا کک> دیاد هدکد لک هل و ب ولد رادلبا بلط

 یدراو
 4 نوک ىج درد شنل زوب #

 نادیمهکرید هبادندنفرط ىلع وبا هلبازاغا هب هباکح هث نوک ۍ سادرق
 تاذلاب هدنا یییدلا تاعولعم یهاش مزراوخ ندمکیدلر ووک هتسایس

 نامرف یمغلععلوا قارحا هدشنا .دکد روک یب بولک د یسیدنک

 تدم هلیسوزرا كمروک ینکیدلد.ا اوه رب كلوک ینلخ هنیرزوا یس
 رلبدقیب بورونک نودوا هدا ز ندنعون) هئادیم لوا هدنجما هلیلق
 ندایم لع یک یراکدر و شنا هرلنودوا كلردباطب ر هنودوارپ همی

 یلکا رکن یکیا ینسهمرا نودوارپ ةلکازوچ مرادنب بوب وقوا یب
 مزراوخو حورع هام قرهلوا بکار هنب رزوا لی وادع ههب رعرپ
 نسلادعیا اباطخ ههاش كرهرک .داوهتفو ییخرب هدنس ههجاومیسیلاها

 كمولعم كدتسا قا بوتا هشنا یهانک یو مرج یب یکم ن هاش داب

 یسال وطدب هدایچس له نجلا بوبلوازابرصم زککیدبدنب هتشا هکنوساوا
 هدکشیآهدهاشم باک زوک هلتهج عی دلو! مدارب لضف بحاص نانلوب
 مرولس هبانرلبش قوج كي بیغاهد ندلاقْسا بحت لاحوش نکغیدلوا

 رلب دلاقهدنربح هلیسهدان ز هل دلوا ناهنندنکوا یرزوک كرایجرس بوید
 ناریاو دادغبو صم ردبا تحایس ردق هنس یرکی هرکصنذاعوقووب
 رایدلبا هدافتسا یخ ندمزوب ےب سکر ھ هدرالح مکیدزکب ودیک هنکلاع

 یوم زرع نیما «رکصذدتحابس هروکذم تدم لاا
 كچوک هدنب رف كردبا حورخ هرمشط ندروکحذمرپث ینوک یسنریا
 عطق لاد ددع قرفهدب و رب به هدارو بودا فداصت هنامروار

 هرلنوب هلعنصو هناکش ناسا یرللاد روک ذم هدنسهاس ايس لع كردىا

 ةتشيا مدرد ااشناو لاغا یراماج نالیروک هد رق كتیرهش ناقیتسا
 لصاح ن دق ارطران وب هکنوج ردنرابعندرلنوب مرام الع هناد قرف مب مهاش

 لعوبا فید مرولبب دید ردرپ یسدلاو كنس هلجج ندنراقدلوا
۱ 







 ۳۹ + اتسیلعولدباکح # ۰
 للعوا ن هک رد هدنس هناکح یدنک هاش زس# یدلبا لیکن ینسدباکح

 فوسلبف یا ندشدلوا نون یروشا كرهیلکید ییساکح كناتس

 ندمدلوا تسود هلبا تامولعمو لضف بحاصر یکزشرظش
 هرلیش نککی دلبا لقناکب كزکتاذو .مردنادع رایت لوس كب یمدنک

 نانلوارحا هلیس هطساو نکمادخو هنکجهلک ندزکیلا شرب ره هحجاکا
 مزراوخ یتحو ردقوبد مشالصا هزککج هدیا ارجا یس هلجج رايش

 شمرب و ی ما یسلروتک هباروب یدع كن هیضار یسهعرک كنهاش

 لومأم زکس نمروطورک ندارجا هلیب یلکشع یعارب هلب وب هلی م هساوا
 كنهاشمزراوخ ر لناهدلاحزککیدتاد | یبا نیس یلعو ا هدکیدید مردیآ

 مک ینوب باج هلکمرب و ینباوج رارروتک هباروب یب هیطار ندنیارمم
 یک مکید,درولیب هلو كلوا هنودا ندنوباکب هدلاح زککیدایا یتیانعوش رسا

 ندمغیدتلوب هدنس وزرا قا ماقتنا ندنهاش مزراوخرضاح انیس یلعوبا
 درب ندنمادخ روکذ م كلر هد نکسرولوا لتا هزکیدا رم یدعش نکقاب

 ئاغ موق م زی در د تسا ارجا یع ما وش تیک یدعش ید اه ًااطخ

 كاهاش مز راوخ هسابا یدلروکو هتاعسر هدنفرظ هلیلق تدم بولوا

 هلیسلوا ماشخا هدلحموب هاد ب وید یدلبا تدوع هدکلرپ هلیس هع رک
 یدلبا تلکس ند دیاکح

 هک نوکی جش شلازو #

 هلب وب هکر د ندنفرط زس هلا ادب ندهیاکح هب هباد نوک یسسادرف
 نالوا لصاح هلکمروک ی هقوسشعم مرداوا ی روج#و شکترسحرپ
 لر هیعنادامح هلب هع رازوک ی حومدلاق بورشاش یمشجاس هن ندمر و رس

 مکیدروکوش فوسایفابهباناس یلعو | ندم التو فوخ وید نوسلوالایخ
 یسهع رک كنهاش .مز راوخ اڪخګ هسخود ردیع رثا قاراک ايمو لایخرب

 هدنگیدید کی ریدلیب یلاح تبقیق> بودب | تباثعو مرک ردیعناطاس هیضار
 ر دیس هع رک ی دنکت اذلاب هاش مزراوخ هک نکگیدروک مدنف اس

 مک الب یترسم زککجمدا بسک هل فلوا فرم هل بلاج و نسح

 یدرب و یباوج رکیروی راهظا

eeتسب .. 
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 قادر مب هآ قرهنابق هنبراقالا كناطلس هیضار نامه هنب رزوا تانیمأتوپ

 نا واب هکنوسلوا رکمونعم ها رش یاوار و ریل با
eما هاب لیتو ینیا رکلوق مدا چک  

 .تالزمستج روو مسخ هجرد هن ندرکتلود * ۰ هرادیرکلوق 9 هدلاح رگیدالک

 .میدلوروع هلهج و ندمولوا تفولوا هسا رک هدش نکیدروبب درط هلا

 نکفیدلوا شمزتسوک هدنیح یکلوق كعدنفاوود رکمولعم اعر كب

 .سکعلاب بوک هصیعن هحهرذ هع هن رزوا افجو روجو تدش هک وب

 رسا چم یکے ن نوحاقلا یعدنفا ىلصاح یدلوا دتشم مو
 هطوابودا تاثعو مرک طعف دراو رکود قح رک هسا هنره ءدنعح

 یرعدنفازس مدقم قجنا نالوا یساج هشیاوب هک کی ووب هظحالم

 مدد ر دیسنرپ سکر چ زمسنن نایلیا بلط ند :رکیردپ هاش
 ندقلوا لبان هتفرش كمروک یرغكلومأم یی هیضارزک هدن هلاقم هت
 هدربلومحرب هل و لنت سودنک ید یضار مذسلا یشالتم هل را هحرد هن

 ندوب همش هدنعد دلوا قرع هنمح رحم بود. اهشالت هدا زندن هنر دن وب

 یفیدیناط یزکلوف كر هلک هنسو دنکز ار هیضار هن رزواناحو هصالخ

 نکي دلوا مساج رس اکر ادب همالکه لهجووش ااطخاکب یک
 .ک هذ دوب نکلوردراومقح کا ںونجوک نالو ط ندسشنا

 هلیسهداز یز ه راح هکنوح مهد "یشرب یس رغوط هر ه؟یراسح

 نکنآهرزواقعلو !حاکنو دعه هداذ هاشرب , کیدخساو کی دموسو مروقنم

 ید دمردب!تسوت ؛مراهظاو رکشت صرع ۷

 نکساک دیمرح تها ار الاح مس باوک رک هد هنن رزوا لزوسوب

 مز راوخ نکیعلا سرخ ناطلس هیضار هدمکیدتا لاوس ود

 ارات وب بودن اروهظ رهلداح ق وج كن هرکص ندقدقیح ندنرهش

 عهدالک |هزىس رویلیشالک ا ییدلوا رکنامولعم ن دنرب مه

 یرلهاش راهدنف هل ان نع هک هل وش یدلبا اد همالک هل باوج

 دباغ رع رکسعمر را رر دنب رزوا ك ردبشقاقتالاب
 ( هرکصنددلاح )
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 ۳۹۳ ۳۹ هاش زس هناکح ¥

 4 هرصاح تک ن رهبش مزراوخ نالوا *نطلس رقم هرکصندق دلاح

 یرلکدلبا تکرح هن رزوا نیرهسش هموق مرکاسع هلتین قلا
 هل رمع> یب رپ ندنسارزو هلسیبلط ص مردب هلرب کیدلک یربیخ
 ككادب | جاکنو دق هنهاش وان رغ یزرک هدنب بوردنوک هتسودار
 یدلرب و رارق هحصص هلیطرمش
 نسج یهاش زاهدنق ینوک عج هلب ربا ندنرهش مزراوخ هسیا رکن
 هنهاش مارهم یتخجهلا یسودسنک كردب| هقالع ااغ هلیغصو كلاجو

 زاه دنقكر هل رب و هج هب رحبولب زوبیراتبكرانوب هنب رزوآ یسمریدلم
 یدلوعویش یداوح یندلوارفطم كنهاش

 تاقو هدهب راح لتهاش مارو ییاعوقو و ییهاش راه دنو ععاولاق

 صوصحرشر ییربخ ینیدلأق هدتفرط یدنکت لاو یکیدلبا

 .حاکن و دقع هب ودنک لر ؟هدنن ځد ندمردب و نایب هع ردپ هلتفرعم

 یدزتسوک اضر یور بو اق رمسهراح مردب هن رزو ایلیا بلط یمغلعلوا

 هدزهسیارلب دلبا فصو اکب ردقنره یهاش راتالک ندتفرط هیلاراشم هاش
 هی شع نشا كي هک رب هلب وب يکيدتسا بولک ترون رب ندنزهدافا وب

 یدلری ورارق همغلقلوا قارخا
 ندنناسلمردب لیکوس هلب وب ول و | یسهحوز كلابع ر ,یکیدتبا « هارک

 بولان هل یقلخ كمر اد هل .وا نوکرب ندشلاو ردک قاربابواوا رو

 رور ا كما س تح قر هیمهلو تیلسا ندیسش رب چ 9 يۈل

 بودارواق مدآ رب ۹4 و 1 کا IE E دد العاب

 Bp ۳3 هدارو یعدنک ر ار , لبا ما س> یتغیدنوط

 یدلبا كر 27 ات را لفن هب هراکح ها د ۵ ار هروک غندلو ماسحا دهید

 ۳ نوکی صتتل|شعلازوب #۴

 هکر د ۳ تاو الشاب هر هباکح هبا د هثب  یدلوا حایص هک اتقو

 هدر هجرد لوا یک م دالک | کیدو هح اوا 4 زونه كن هضار

 نک هدش رک ی من ها كر هیمهدیآ طض یعدنک هکمدلوا ر و رمه

 هار وب یعدشا زس هللا هبربج ريب | دت وش هليطس وت ف وسلیف
Ge 



 4 راهنو راهنلا فلا # ۳۹۶:
 هرکی له 0 ۰ اقلطم 1 ۳ شماهردلا

 نک هعف دوب مدنفا ول ا ر مودا

 لوا هکلد توزر و هد اف رب هنفیفک و وعع لک ر وصد نکیرب اد

 .مدنف ادن هتسع در دشلواهلیسو هکماع ار ذعتو هکمالز وب یک روصق

 عدقن هتشاو یرکغا وفع ردا تج رم نس هد هسا یدلوا اطخ هدنب

 زان هجهتسشب یرکمرویب تبغر هلوسق نجات ناتسسکرچ مکیدلبا
 ۳ مردبا

 ا یساضر 0 . رد یرج اودزاو e یحد

 یدلنا قلم

 لهجو یصح یساضر كن رد نوعا روک ذم صوصخ كز هیضار
 كن هیضار هدمکیدتا هراشتسا ا ىلع وا ینکج هلس هلوا نکم

 ا عوقو e ارب یرغوط ند رظوط هنب ردپ

 ا دف د یییسح ها هاش درا و ڪصن

 كعارسیناطاس دیضار هنن رزوا مکیدلیا مارعا هلن اهیهم یاناده ةاطرب

 باوج هنو قدوع لتسح زیدنوک هک ںوروک ھت سهرباد العا لا

 مدالشاب هکلزوک هللا زوک ترد نکجهروک
 ی دلوا قبال هل یدنسم ترادص هج رک هدو ساف ا یرادتنه

 یتددلوا قلوشراف هنکل واو نم دح یدتا كتافتلا وش ید ام

 هدکس ا ا نانلواو لوبق یمغیلکت هللا ررکشت قو كي كردبا س

 نا هلبا تینوس# لاک یغیدلوا رصاقو رجاع ندنرکن كبر
 یدلیا

 ( دلک )



 ۳۹۵ یک هاشزمسغیاکح ¥ 1
 هدقدلوالضاو هن دز كنهاش مزراوخ موق مم ابعع هتسح مرقس م[ هلک
 ینیدلا نب بخ یییدلوا بئاغ كنس هع رک هسدا هاش ردقحهلوا هن

 كنس هم رک هللا عجو بلج هن روضح یتساربکو الکو ةفاک هلرپ
 هراشنبسا ندرلنا یعوقو كلاحرب بی رغ هل وب و ینغیدلوا بيغ هبهرټ
 ةنيلج كم روهشم نالوا نکا ابی E ره قاقتالاب رلت و 3 کا دلی ۱

 هیضار هدقدلرردنآ لمر هللا بلج هلع موق رم مج لره و رارق

 یسلیا جارنعساو فشکح یغید لوب هدعارس مب كناطلس
 صوصع دار ههاش راهدنف یهاش مز راوخ هش رزوآ

 یغلدلاح ك اطا س هضار قرهراعرح رانات هتفح هلعع هلا

 كرد ك ا لیصعت ر کج هلک مزال كعا قوس ودرا هدکلرپ هک رز واو

 ماعتنا ذحا تدحرب ه رز واربحوب یهاش راه.دنف هدکدر و تاعولعم

 مژزراوخ تولوا ناورهلو هدکلرب ردنا بتر ودرارب ناه هلن دصو

 تل ضا غ ر واور رش انس مد ۹ کر

 هجرادغزارپ یب زشمو ترس یعیط هسبا دما فیس یهاش مزراوغ

 مذع رکو یکغیدلوا رومأم نوعا هن ندنفرط كهاش زب قوقحو ناح

 هل وب م هرو داص هدلکوک ین: روک ك ا تسکرج نوت هااشنا ردقحملوا

 یردقو تشح هن كنب ریفس یندرپ نریدلاچ یمهعرک هلیا قازابرعم

 هنادیمرب هدنکوا كيارس قرهنلوا ماست هدالج نیسح هنن رزوا یا وب
 بورداق نب رطاس دالح مود رم هرکصندکد لړ دکو ج زد بول روتک

 ندرایجربس رار هل ادالج یسلوا دیدبان كنیسح دنا ینجهروا یو
 ندهباکح هناد تولد یدلوابحوم یقترح هلا فسا ل عكهاش هداز

 یدلیا تعارف



 چ راهلو راهش #۴ ۳۹

 e ٤ اد شف ازوب $¢

 درب هلو ر طوتم و هت ره ا E ا 4

 در یعطع اکآ نصل وا رش ندنکو ازوک هعفد و ید كننسح ىدا

 نامه بولی رک هلآ یس هلج راک چ نالکر اپ هلبا نیسح ریفست موق رح
eده ں وا یرومأم ت تسایس هدئا لوا قرود ناسرف قیروا  

O Es Eالا  

 رابدمهلوب ییدرفرب چ ندرلنوپ
 نانی رب ر یا ع وقو قرلوارها-ظ نیسح هدنییفع كناعوفو وش
 تستر رودرا هعرزوا قافتالا یهاش مزراوخ هللا یهاش راهادنع تحلو.

 یداکا ییارجام هلکملک هرعان ید انس لغ ونا نکیا هرزوا تبعت وب
 نادر رج وا هنت اکر ادنوتاریوش كن رلهاش راهدنقو مزراوخ ردنا لش
 نونصا هن راع نالوا ظوعم یعوقو هرکصندکد لوک تونلکا ییخرب
 همانتنسس للغ وبا یمکلکع | بشن ندیدم هکر ادت ورمادت ندنآ اتوا

 زبارب ها رس یک هد مهاش قاب ًااطخ اکی اتس یلعوا هادی دلت | ناب

r 1یاوح نرالم ۵  leه یتسلاها ناپ دذاک ت “وک +  

 هرکهبلع قرهوا ى قم هرکی رشد د: ناه لوفه نوت و لح نوبت
 تیرفظع هج تسوا تلا نس هلج هن هتل وا عا ی

 كعا دانرب و نزار یزکسوکح و شورش | همش: هدنفج هئلوت هدرکفرط
 ناشار قوهلوا مزن ° و تولغم یرلهاش راهدتفومزراوخنال وب هد دصو

 دفس ار اویرادخ مر دینا رشد هرس ندب دعش نب راکج هنلبا تعخر هدلامنزپ

 یا لرکینادحرسو:دودحم زکیمر وق ا رح ران وسا ین رادحو راذوساک
 کیر ادناموق هک هكا نکغاد راونس ها وح اک یس هو ا

 دب هدنرل هروآتمو اهن رح هر مر ول هر وک شدا ویا ندزکب راد رتو

 یدرواقیاوج زا AS شالت الصادصوصخ و شار دراو مالوط

 ( یعنی )



 ۳۹۷ 5 اشم باک ۱
 لاک هشملوا مدح تب هبنزوس ونشو هتنواعم دغو كناننس لع تا
 انلوو لوا نآرپ كنرلهاش مزراوخوراهدنق بودنا رک هللا تیئوتج
 ( مدا روتلوت هدنسو زرا یرلمک نیس هن رهن
 تورپ و 4 وزاپ یتوق ر او نب رسا عیاضتفو رلهاش یکیاوب عقاولا ف
 قیاژ بیو وروي ندنتعم ییحاس زرح رح كرهیلورابا یرظوط هرکدام
 ةشالتو فوخینقلخ یرهشناق رنسآ یئداوح یراتلصاومهن رق ییاح
 یر یدنکب واوا دنتسسم هتان سنا نوتاسس و هسب| نب یدروشودب
 تکلم “لاها ندنگیدنبا مججرکسعز كيهتلا حالس هرزوا یصصتو
 هنمتکلم بویم هوا هلب اقم هلهجورپ هزم وق مصخ هابارکسسع ردقو
 ید اار ترون وب هدنداعتعا ىج ەنلەدز هدلاع انف ندنفرط راد ۳۹

 توقا كجم ا هباقم هدنزوشراقیزودزا لرعرلعم> لصاسطا
 بوریکر دق هرهش نان وب تخت یاب اورپالب و برخالب ولت وپ ن دنر اک دھر وک

 كنن.رللومأم نوتنس وب نکا هدنلومآمیرلکحد تدوع هلن مانع كاس ۰

 یکم نانلوهد هک طاناتنس ځل" نبا هکهلیوش یدتبار وهنظ الخ
 بوشود هنکوا كل رکسع دکل با نو كلما صیلخت ندادعاادب
 تولیقرارف هدلحر كاتعاس یکا:هتسودرا" نمش د لر هک نچ وص-اطلوور
 هلبابرارمسا:هن.ملمب هفتم, لراهاش یا نانلوب رمصح نامه اتس نا
 یرکدک سالا تالت هلک الا قارمسقافتاوب تا

 بول روا یهاتش راه دف هد ها راشوب ردا ماسیف هرج هنهیلع
 ۰ یدلوا' نانشب رپ ور لعحضمالماک یزکسعو,یدلبا تافو
 :ددسبا شللقدخفرط نکا تیغ بونازفنررج هجرگی هاش مززاوخ
 تافلت قوج كب ید.هدنرکبسع یدنک بولوا دتع یخ هب راح
 هنهلباقم*دکدروک یتنیدلداشوق ینارطا هللا رج رکسع ندنغب دلوتعوقوم
 یهبلاراشم هان هدقدلوا میلست یروربض كر دلا سج یتفج یهو اردتق»

 مدروتک هنب رهش ناقبسآ بولا هلبا یظعتو هیدن د لاک
 لوبق نسج "نالتربسوک هدعازبسو ےظعن نانلوا هدنمح أ هيل اراش

 هللا ییرطاخ لطاخا یدلوا نون قوج كب ندرهلماصم ىلاثماوب
4 01 

 هه



 : او راهثو راهنلافلا ۳۹4
 عود متلیا رات راکاضولردره نوعا كعا حاکناکب ی قساذع کو

 ا هدمح كناطلس هيضار سوق را يارغول هدصو صخ وب

 نوکنوت تویجا ندیشرب چ و یشدونشخو تداهش ییددلوا

 یب یردپ هنپ رزوا یسلیا ضرع هنب ردپ یمیدنوط هنی رزوا لاح نسح
 ندهباکح داد هنن هلغا وا مااشخا بود یدروب لوف هفلداماد

 یدلیا توکس
 ۱ + نوکی جترکس شغلازو *

 هلا هنطنطو ترسم لاک بوراو هافصو قوذ هنرزوا كنوب قثرا

 هلبا ارجا رکلثش هدرهشو یارس هنسرب قر هلبر وق نوکودرب مظع
 رایدناکا قلخ
 هرزوا كلبا تدوع هنتموکح هلا تدون شخ لاک ی دذسالا فیس

 هدکد شوز e لعن ا هعفد دنچ مد ندزامتیچ هلوب
 لیدبت هتنظنسح نط ءوس قر هلکا نفیدلوازاب رس كنانیس لعن
 تاذرنالوا یسالوطدب هدنونفرب ره هل وب هقشب ندک دتباوفع یننحابقو
 ؛كناطلس یسهعرکو نونم یروشا هنغبدلوا تسود بودنا تفلا هلا

 قرهلوا ظوظحم هجدعشپ هنغیدلوا دیضارو دونشوخ ندنجوزید
 یدلبا تدوع هنتموکح

 قبو کوس كرم ربر هدنیفع كجوزت هلا ناطلس هبضار لصالا

 یدبا نمهلوا نکم قلریا هقیقدو نارب هکیدلوا لصاو هرا هجردلوا

 قوذو تبحتو ليم هت رپ زب كنهجوز هلباحوژ یلکو سر هل وهتشا
 لردکرب رونیجا یرورسو تب لواهن تاذنالوا هطساو هنسافصو

 یدلیا لب وحتو لیدبت هتخ دلاح

 ةنکچهدنوک ینوکو و کل زسعلاطو تح دب نوتب ےب وب هک هلی وش
 یلعنا قجثا بب س لصا هغازستحارو یرلنوک و وا لکوک عیدلوا
 مرح كناذ نالوا ام بو رارسا مرحو لاعو لضاف یک انس
 لیعنا هيلا یوم رک هدش زوج رذپس هيلي یسعا هفالع هناطلس لر

 ردقلوا هتسودنک هنن رزوا كرلکلوبا هغو میدلوا شمر وک ندانیس

 ن )



 44 هک هاشزسغداکح
 نا ریوی اتداع و 9

 ینلاح فر هل اق یلاح رص ٠ شور و اطلس

 ضش دوح دن سودنک ها و فو ندر|دتفا و

 اس لعن ا هنا وضد لر هلت دح یروشا هنمالک بدا فا هلی وب

 هظحالمو تفد هزوس نککیدلب وساکی توروشود هرکیشاب یرکیلقع

 زلوا چه رکس لک د مدارب لب یزکودنکن سار ز مردبااجر یزکمروی
 ند دح تولس زسفیلکت یزس نکید هزو ؟ ی رطاخ رها ش مایع 3

 هنبرزوا زوذنوک هگو مکیدوس بولی ولتعق ندماجو مهروک اورو
 ردقوبیامحا قمالقوف جد لک لکد تناه اذن رزوا كيلابع مکیدرتد

 مهروشزدهرکاشیرکه مروشود هلاالخ | ی عبو دا | رکغد داوا هطساوو

 ینانیسن ا باوج یتددلواش شعر و هل اتکا زن لاک الطاف هصار یدید

 هس هفالعو قشع ندنفب دلق رسام هدا زاهد نوروشود هدیها

 ةن رزوایسعا قیضتیروشا ییاطاس قرذعلاش ندززوس نالوا راد

 در نسر ودنا كلزىسدا اتا هلا تراعحو نعطع لاک ناطلس

 یوزهلک همهراد هلب وب ندنوب و ےقشلا یرزوس هلوةموب نذینرغاثكنس

 هل. ازاغا همالک هناد دېت قرهلوا لیدبت هتوادع یبحهدناوانولفرصییاج
 كدلبا تراسج رق كر هیع الوق یو قشع م کیذتنا ر اما اکسمن

 هدا نزلا س نیسکحهکح ا شما كنراسحوب

 بو وقوا نوسفار ۳۹ . رزوا ك اطلس كرد 0 بترد ۳ هر تالاب کش

 یدصا مدقهرس نولوابثاق هر ی هلد وا

 یک کرک نادتتس هنادیدهت ؟هلماعموش كناسنا هحرک ناطلس دار

 قلا انوکرب هدنسودنک هد هسا یدشود هشالتو یوح لر کر وا

 نوا قع وفر وف ییزکلا هک نم * داد اور ندنکیدع | س> تالدتو



 و راهتو راهتلافلا ¥ 1

 س هطوان ًارخوم قجنا یدلو تیلستز ار هلغلوا بهاذ هتفیدلوا
 زلاح هلمجو نککیدروک لوا زارب هوقدشالقا یرغوط هاب بو رک
 نالوا مر وصح بیس هداید راد ها یدالشاب هغلیباب لرد رومط

 بود ردشلوا ینایخ كناتس نا تعا هنلاعشا فسا لاح وب كعرح

 هایش ندلاردب یدلنا لاکاو ماعا یتسهاکح هدار و یهاش نافرسآ

 وبو هنکیدنشیا نسسهباکحو لقن كلاحرپ ردسکمو ردنارپ هبوب
 ناقسا هيلا راشم هتفیدلوا صالخ ندستفا م نالوا هدصوصخ
 ندر ر كرهسیلبا عادو هرکصندک دلبا رارکشت قوج كب هنهاش
 لج هدکلر هلا كوللا فیسو كللا یطعا یهاش نشهد هدقدلرا

 رلیدلوا ناور هلو هرزوا كايا تدوع هنتموکح
 یرلقدلواشعشاش بوروک كناطلس هیضاریمرح كنهاش ناقتسآ رانو
 هی نوکر هل را | ینا كلا تاقوارثک | هدلوپ قرهیلرطاخ ییلاح
 میهاش اباطخ ههاش نیدلارد كوالا فيس قر هلیچا نح راد اکو

 كناو لزوکرب نیسر وصف ىلاثما كناطلس هیضار هدابند یس رعوط

 تقد ردق هبهبجرد لوا حو مدمر وک لاحرب قحهشیجارد8 لا

 اا نارح هنکلازوکو نا نسح كا هد زما هک مدسا
 مدلبا نظ كجهدیک نینشاب لعع هدک:عچوا هغشی ندقدلوا

 هجهرذ یلایخو تروص لاج رد کوس كجەن ادر ےب یس رغوط

 هنکللزوک كلا لوا ند رک هلجج الط م یدبا هسلوا شمبچ نذمرطاخ
 الك كلما ییجعا هدنا وح ىدا قو ههبسش هدمعحهأو | نون هدب

 قچهلوب عوقو خد هدر که دن هلییع 'رکلاح كرس راو 'رکمخ هلبا هداعا
 ,قشع كماعاز نالوا شا سولج هنسلاع ت كلکوک اما یدنا

 كناب ور یرپ ناب وب . نالوا دوجوم هدابند یب یلایخ كنلاجو قبحو
 عنه ب ندکمروشود رظل هنسد ربغ ندناو رلیف یر ندنتشعرثآت

 هدلاح ینیدلوا یسهدرک هقالعرب ك رمهاش تم" یلو هام عم طقف ردبا
 یس رغوظ یراق داوا نامسحردعزب هنلاچو نسح كناطاس هیضار

 هش ندلاردب هن رز وا یسعد ردشعاوب بلو بارغتسا بجوم

 ) ورد (

E 



 ا واو
 ند رکغتدنلو هداطخ هدکع | دافتعاو نظ یصعد هلو االتسه دو سع دردمتب

 بلسنم وللثم زالت راس قرهلوا راتفرک هقشع یالب ید ن هک ركل

 یکی کی را هقوشعم رس تفا مکیدروسشود لکوک ب قحا مروضحا

 لفن ییهباکح دا ردشقل وب هدلاح طسو تولوا ندرلایلماف وب

 یدلبازاغا فلاح راک رەد "کلوا کا ید زس هدک هد

 ۱ ٭ یسیاک>كيوروخ # ۱
 هلی هس قسمد هکی دلنا ع ورش دن هناکح هلهحو وش هاش نیدلارد

 باب ر مظتنم تیاغ هدروک ذم رهش بولوارجات رپ رایتخا هلیعسا وناب

 یدار و یرح رب لو لاچو نسح

 نوکر ه بواوا لوح هللا عبط توا “و روبحم هسنقوذ موق رم نجات

 نالک ندلا لصااو روتلوب هدنرلشبا وارد رهو راو رب هلسابحا

 او ندتعسط وب هد هسلارلشاب رک یداعص كرد ثاربا دو

 یغانوف هدقدلاق رسهراح قرلوارتدهنوک ندنوک قو لاح كز هم هک

 بود رولوا راحود هترورض یروشا يمالاتیاهن بویلیا تخورف
 یدلبا توکس ندئلفن هراکح هاد هسا تبرعت ماشحا هدلګ وب

 د نوکی جنزونط ش ةازوب 3
 ندر هاش ندلاردب هلا زاغا ههناکح هن هاد هدقدلوا حایسص

 یباتحاو ترورض قرهلوا وع یتورثو لام كنوناب ر جات موق رم هکرید
 رلنوهد باا 4 شلیابلط تنواعم ندنسابحا هدفدراو هداه هحرد

 كرد شوءارث 9 لک یراکلوا یراودلوا. شهروک ندنسودنک مدعم

 اضرف یتح راید تا ریپ ودنک كررپوچ زوب هلا هنا ررب یریرهو
 یرلضعب و راکنا ینو د یرلیضعب جد ندرلمدا ییددلو ۱ شمر و کا

 رحات هش رزوا یرللبا ناب ین راق دلوا هدرادتفا مدع ENE ید

 یدشود هغات قرهلهتسح ندنر دک وان
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 هل بتقو نکیا روش ارغوا هلیا یکلزسفیک هدنرورمض لاح رجات هراص
 یتمرح كردبا رطاخ رد یتکیدرپ و نوا كسی اضرق هنبابحازب نداهتف
 ديما عطق نوتبسب ند زلاح جو رپ وخ یلیکوسس مب یا بورغاح
 نوتلا ددع كس اضرف ههقفرپ هلیمان دنعشاد ندمابحا هلبتقو ها

 شرب e بلا وم ماارطا ی ء ریس یحشدلوا شرب و

 کیک مد اے و یدعش هدم هسل ار دب ال اوم اما وق ینغد دلو |ندرلند ار اکا

 یی رطاخو لاح ندش بوراو هنسهلاخ كنوا نسردقوب مرادتقا

 یتسمردنوکه فرظیرانبدكيب یغیدلوا شلا اضرقهرکصن ده لیا لاوس
 یدید نکیدنا هدافا یمگیدتنا احر

 تسهناخ لریساد توالرضاح نامور وخ هن رزوا یدرفال وسشا

 وربوخ هلکمیا لاوس ینکیدلک نوا شیان موق رح هی هدفدراو

 هتسحندنرهف لر هشودرعف مجوز بولو | رح كل واب رجات نک هب راج ید
 ید یرات د كہ یتددلوا شمر و اضرق امدقم هزکق رش تاذ یدلوا

 یدرپ و ینباوجرویدباز ان قوچ كيیرکمروییاطعاو هیدات نیم هنمورادشا
 قطنو لاجو نسح كلزوکر ےک زسلاثاو رکیهامر هل وب دنعشناد
 ايس كالم ىا بوقاب هباهبلا یموم هلتفد رظن هلغلا شنا ندنمالکو
 قر هلوا هنارکش هزکف رشت همهنارجاع هناخ لکدراند كس یککیدتسا
 هقالعل لزوک نروک یزس هلیصوصخردزا هسل دا لد راند كس , حاقرب

 ۳3 یک هناکزان ت کا ییا ےعوط ر دنا یسامردتا ال نلعغو حب

 E ندمغیدلوا رکفشع هصب راتفرک لبا ناج كب هلر مکیدروک روک

 مهروک قبالالصا هراشخارپ رظنلاهب یک شک یک ایع یاب راد لز نر ےک

 كردبا ناب غد دلاق یلاحت هبصو ضیعرلبرش راد هتبحم ماطر ويد

 هدک دتا قمالفاحوفو قلوا یلاصو لتا هلا سوعارد یور و>

 راند ك حاقرب هلن وا ها كارمسدا قر هفاق هلا ےشخ لاک یوق رہ

 كند هلایع میا لوبققناهاوب هني ززو !كلابع بودیاراد هتکس یمعع نوجا
 كي وږ وخ هیتف موق رم هني رزوا كنو هلیسهدتیافب| یرانید كیینالوا
 باع تودیا لیدبت سس هلماعم بعع رد هلغءالک آ یتتعاعتس و تفع

 ( ندش )



 1 € وری وخ یاکح ۶
 ردقوب مند هرابرپ هکحوز كنس نکسیمرویئانوا هکقما هراب ندب

 یدلوب یم یب قج هریدنجا هنسودنک تبان كرد | فلت ینلامو تور
 ینوناخهرا عب بود د ملک د ندرت اك جهر ودراب هل دانسان دو فال هلب وا

 قر هیلغا روب نم یدر دغوقبو دراج هرشطندو قو ردکت هلا تدح لا

 راک ایرو هللاتب اک ییارج اھ نالو | هلبا دنعشاد هنلابعو تا وخ هستش

 مدار هدعب قراقع تقورب موق رم رحات هدک دلبا هدافا ییکیدلبا

 راکنا لصد ند هاتوا یی هیت  یییدلوا شلا قرهراولب هدنتفو یسدنعص
 موها مداقعلاو یدهنرکم ردیقوت یسودروف ندا كمداوب رولم«دبا

 ندن قح مدن اردا نط مدار لیسومات بوقان هش راوطاو لاح كنان

 ید ا هساواشم هتسا یم و

 ندکج دیم ندمح لباقم هی هلعاعموسش مدیازملبا غب رد روارنادخ
 هیلباهد اقا یتکیدتا کن كپعف نمی لاو ناعوش هلتعحا 2

 قافشحاو مازسلا ییامح قرولوا هاکا ءنلاح ىدنفا یا مرولس
 یدلبا تعارف نا هد هدلک وب بوند یددردآقح

 4 نوک ی هشمتیزوب #
 نو اقیسهجوز كموق مرحاتهکر د هلا زاغا هب هباکحهباد هدقدلوا حابص
 تفاطل هدقدقیح هن ر وضح كن دتفا ىضأق قرهراو هن دک هک شوط

 هنناب  هموق مهد کدال, ا قلعن هنن رظل د كنىضاق یمادنا نسحو

 ها e او اه رزوا یا تراشا ق ترقت
 قرهلوا یسحن نارمح ولثم هيمف مور جد یدنفا یضاق هدقدراو

 هدنسارحا كل دسردا وزرا هنره ةکمر دی | نا یس نیز وک رالزوک یا

 هلثح ندنلاح ءوس كدنعسلاد هموق مع هلیسعد ردمکح ها روصق
 یتسلنا تردقم فرص هدنصوصخ یسلیا ااو هند أت ندد نالوا هنحوز

 کیا ا ا كنفشع هعکدنک یو یضاق یا ند یوم

 eT و یشدكن ان هلغلوا ر به هاچ رک دلب وسلردناسخع

 رو ماد دع رع م هک لبا ۳ یتساروش ای (يسکلم یروحیا

 ہد لاح تاک دلا ا کک كکیدتاادر هر ثلواراتفرک
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 یدد مردنا اطعا ن وتلا كي ترد اکسس یدمش

 هدرلناسنا مه برات ناما قرەلوا نابرک هموق رم هج دیشیا یمالکوپ
 لرل ھت مدم ەل وب یب هسک ت انام هدلاح تهیع> ندرلنا یمیدلاقتاضف

 زر ويعا رذح ندناکترا تیاسنج هلی راتلوارومأم هبیتر یس ارج
 كمر و ییسدر داره هن واخ وا دسایاق یدالشاب هاو هاود

 رارص |هدنفیاک» كنضاق دور وح یدلوا یر هد هسا دتسدا

 کج هیمهروک كاوا دقت ندکد مهدی) لیصح ییهرانبوروک ییکیدلبا

 یدتک هنسهناخ يۇل هر دکو نزح لاک هکدالک ا ید

 هرخ وبا هدا هدهاشم ییکیدلیا تدوع هلهحووب ا هحوز واب

 نکسلکد دونشخ كي ځد ندیضاق زس هکمرودر وک بونالک | یتکیدلک
 یسهحوز ندنکیدید رویلپشالک | یتیذلواندنرلتسود كن طاق. دنا د

 قاقحا هلهجورب مه مدکج تجز هدوهبب هاوبا هاوبا قرهلوا باوج
 یکدبد قجهراو هبهن نلاح یدلاق ديما ندزبرپ جهر اروا كاقح

 هکنوح ردمزال كعا تعجام هتسسلاو قشمد ید وناب هن رزوا'

 لس هتک الا ندی دلا تخورف دشفا قرلواهبیسهرب و تفورک ۷

 یلوا وش هدر هروک مط مهسا یسهباج كنا هلغلوا عولطم

 ۱ یدرب و یباوج زعا در
 ید هلغانوف كئیلاو هدلاح ینئدلوا را یزو ور وح ینوک یشرا

 هن دز كهيلایموم لاو هک انا ییکیدتسا كمشروک هلسو دنکن و دیک

 یدلنا لوف هلشاعر و تمرح لاک یتتسودنک ندنع دلرانقیح

 هد هسلا شم لا فیلکت ینلقمردلاق یسنروا كن زوب هرکصدقدروتواو

 كنبلاو تیام بویچا یی زوب هاتهج یکیدلب نس هجا كلوب هموق مع

 جسکام یا تودیک, ندنشابییعع هج دا هدهاشم ییسح كلو رب وخ لاو

 هزسرکد ن راج مدنف ا موق رم هلکعت |لا؟وس وادار دا5 اوز اک نس

 مکیدوسهدانزلا هدابند مروناطییسو دنک مدنف |توا جد لاو هنن رزوا
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 1: 4 ور وخدباکح لم
 شلوا كلام هبه وزر یک كرس هکشعا تاذ تکی ر دقن ردنا
 ناناش هنج م هداب زند هج مدنف !ناماقر هلو اںاوج وروح هدنکیدر د»

 Sus ا غلدلو اراتف رک هلاح ەن ید عش كنونانهراصتر دمدارپ

 یرلهدام ن نرو تاس هکر وک بولک یسودنکو ییعفوم تانح وز

 یدلبا توکس ند هیاکح هدلحموب هباد بوبد یدلبا هدافاو نایب

 ¥ نوک یگنب شزو #
 هلا یموم لاو هکرد هلا ادب هداکح فن هاد یټ وک یسنزپآ
 ًاعب رس كشد نالوا هب ون اب دنعشاد نوبالک آ ییغیدلوا هن لدصقم
 E کج هدیا | ترغویس ردق ییدلک ن3 1 نوعسلرب دتا هدأت

 دموق مو ید چ هداج "تاکرح یکی ضاق یچدوا هد هساا شل

 مردی بلج یدعش یدو متا روصق هد هاج 8 اط ور وخ

 فسا رها ادا هلا E نسح ییوتلا كب ییددلوا شک ١< ضارقتسارکا

 دعت علما ییهروکذ م علایم لصاحا ردق و همش هدنفح هژوا ناس

 رکشنم ییالوط ندیش کحهدنا ارجا هذ زکقح یخدزرس طقف مردبا

 یک ارکشنزاربا مدعم قدا اد لوب یک مزب ارز کتلی وپ

 یدید زردآ وزرا
 یورراهظا ید هنقیلکن كنيلاو یک یکیدسا هن راس هسا ورب وخ
 ردنا تدوع ید نداروا هلا ست لاک ندنکیدتسا كعا تةفاوم

 ندیشره ندن :کر درسا كعا | تنواعم هز هسک ج ونا یا ا ا

 کل احر درما ات هج دیش ا رحات ہرا ییالک و یدد ریلعا دیما عطد

 یحمدا اعدد یئدش هدا زاهد تودناراسکنا هراناسا نوت قرولاق

 کیا اجدد هرلند | كاوتوک زب مدنفاور و نالوا ین هجوز تقو

 یک هعقا رس نلوا لصاح یر ندرلتناکش دو هلن ون هکنوح

 تناثع لوح تانج ی لهنشود هراح ولرد هعشل نوا لیصح

 هکنوح رکيا لاوس ییغادلوا هل هد هسلا مداو هراحر اکو هلناسحاو

 قوحكی كندداموب هکمر دب نت یر. ر ؛؟لار د مر ورعسا كعا ناب ه ریس

 هد: رکج هدا | مامتنا دحا ندیلاوو یضاقو ەك یک ییجهلوا یسداروک
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 لوا هدار > یک کیدتسا ید ونا ززو دید ردق وب ههیش

 یدربو یباوج مروااق لک وتم هر ەزەراچ كفيدلوب و
Eo لوب چاق بوقیح ندهناخوربوخ ۀشرزوا كنوب 

 ندنراوا ندنخدلوا مزال قدنص ماطر ںورک هنناکد ڭا دنصرب

 قوحرب كحوک و لوید یحاص ناکد هلک«د مردنا احر یزکمر و

 هدکلکوب ردق قجهغیص مدآرب هنا ندرلنا ندنکیدسوک قدنص

 تودنا اشا قدنص دع ج وا  eتاغ هدعل

 نونداط ییارهو 2 اطر ناثلوب هدندب هللا نسلت یس هتسلا ن م

 ندتلا ولو تن هداروا یک هتسناخ كهيقف بورد شفاط

 مدنقا هکصندک د لبا كي رحت یهیلا یعوم هلیلاہحتسا هلیح ردق یکیدلک

 ی نکفیلکت نکهسردبا ادا یتوتلا ك نالوا نکجروب هج و زرکا

 فا هدنفورب ج هدمراکفا مدنفا ید هیقف هدنکیدید مردنا لو

 یتباوج م ردیا ادا ینوتلا كب وا ہلبا طارش مکیدلیا فیلکت هرس منا
 یتفیدلواهراح هعشبندکع اتعاطاهرسمدنف اورب وخ هتب رزوآ یکیدرب و

 | بولکهدنواتعاسبول ای هجقا کی دتسامراکب هک وب یزسندمنلد الک
 لاخداىزىسەمەڕ ادمببوچآ ییوبف هنسقداص دن رب کیدا تات قد

 هج دیش |یمالکو ب هیعف یددزرد اتبوقوذر دق هحابص هدارو اهلا

 ادعو ییکح هلک نودیک ندنشابلیقع  Eیو واو هن ځد

 یدلب اتغارف ند هباکحهناد بود یدک هنسهناخ ك ضاق هرزوآقمان وا

 # نوک ی دنیا شع زو ٩
 هنس هناځ كن دنفایاقنوتاخرکر ید هل ازاغاهب هاکح هت. هبادهدق دلو ا حاسص

 هکر د هیدن 9أ یطاق بودن از اغا همالک هلهحووشهدنراق دلفان رک

 تح ارت ساو مارا هقیقدو ناربالصاوربندتفو مکیدتب ا تقراغم ند زك سش ت اذ

 هدم هظفاح موق نس هف اک لد اومزکغی درو معاوراطخا هرکه ب راج كر هيا
 هلا بع هج وت نسحوروفنمهدنر ظذ طرع دنف | بويع | شوم ارق الصاو بوتوط

 سلناوراه هد زوش قشاعرب یکی دنفا هلیلماقمالو اروع#هو رود ندزک
 ولیوکر هک م هی ارکشتورانهفالصفارپ ز مرذیادع فرشكوی كب ینللوا

e) 



 N 4 نرو و
 یطاقر تالام همادنا ۰ نسحو 2 ۲ یکن کیل E یس دنور سا

 یکن هل و هعیفطا ی نوسلوا لئانو رهظع هغلمل اوا رح كن دف

 ار مآ هتکنو رکنا قوش یکز لوارسم هاوقره قلوا رابتخ هدلاع

 قرع ییصاق گلاب دیس ازاین و زان وارد كبو هناس رفلد تالک

 اطا نکا ۴ اطلس قرهلوا باوج هباهملا موم هاکعاروبحو رورس ەم
 .قاصتاو تج رم هل | ترودکل اح خینتلوا هللوق هکلحوز اچ مو

 هتفرش قلوا تسیدنفا نیداقیجترب كمارس هين وناعم هسیا رولیزوم
 بولو هدکرابتخا دب كنش مصوصخو روما هلن ابربارپ هلت رهظم
 لک مردیا تعاطاو دایقنا هرلنا هسرولوا زکب رحا ًاشنام فیک هزکلوف

 رب ونت یوم هنا فف هناخ هلکق رش مودقو تبا رت یی واب راتخا وش

 وز بوخ هدا زالو عرضنوبد تبا رورسیزک هد روش قشاعو

 كا كرت یی وب وشراق هرایغاو رابو لکشم زارب یسارجا زکفیاکنوب
 ماجا ترسم لاحرب نالوا بجوم یقیتونم ندیدم هجزک هب راج یخد
 یباودزارب نالوا هللایسدونش>واضر كنيفرط هل وب ةکسوسقا هد هسا

 للاقو لیق مقاطرب هدرب جدا لج هيكل هقینعو تفع یقاطماوع
 خاطر بادا لر تاساهدوا هنکل هفشا رک هبراج قرهلوا بجوم

 ازمات ضعب هرعدتفا هدهکلب كردبا دانساو فطع ةرلیش

 یلاخندرایغاوراب تقوره زکه ب راج نوح اقام وا رانوب رارلب وسر مالک
 هللا قی رطوبو مردبا رادید ضرع ایفخ هدل اح مکیدلب تیغ یتصرف

 بجوم یرکحت رورسمو تبنوت# تمج رهزا تدومو تب نالوا
 هدلم ینفو رواوا لصد یدنفا یطاق هلس«درد راکرد ینجءاوا

 ردلحرب ییتینماتباغ یس راد كلرکهب راج نمدنفا هجید زرولب هشلوب
 یافرپ رب لسیلع هدر وطاس هراعب ات اذورات هدنسهرباد یدنک وا
 نونمهدلاحره مر و ر دک الصا ٠۰ ن افصو 3 مز ندن دلو

 رول روس تضر التو افطا هش شت 1 هججو ب رکا نکسةجەلوا

 لامهاو رمخ ًاتالصاو یرکعل وب هدنکو اوق هدایت نوا تعاس هسا

 رادربخ ندسیف> صاو ناک دن نالو هدّزگنل ود ادو یرکم اعا



 ۷ راهو راهنلا فلا ۸
 ئاما هادسخ کالب رم مردیازآ زارو حر E ند مدنف |  رامالوا

 اا شوخو لاد یطوط هل اهولچ و زاننولرد كن كر هدرکیلوا

 هل مج ووډ و ندنشورکم كن دنفا| طاق نوناخ نالوا هففع ًاتقيقحو
 هنا رفا طا تاک اغ طرب ا كعا باتتجا ند هس سدو هلیح

 ey E رک قید ذایصاق هلا

 بععرد هلتهج ید دلوارورسمو نونمهداعلاقوف ندنتخو قشعنالوا

 هددسلا لکدیضارالصا ندلاعو هروب نم ةفیفع هحصلشاب هفماشخوا
 ةصالخ ید اشلواروبح هک |لیدعت نیکو تدش هسرلوا حه هدناف هچ
 ید ایر هدارربنوا تعاس همنا ق الا هک هددوعومتقو یک یصاق مالک

 نون ندنربدنو هداعلا قراخو یتغجهللوب هدنسوبف كنهرول نم

 تفرافم ندنرکیدک+ هلب !ناسو ضرع هالا یوم یشدلوارومسو

 دجساوسف (قذنادلآ یبهدزز هدهح زابوب هاو یا ) هد هيا راشعا

 ةتشیا | یدبا یسکع نوتبسپ تان رکیدکب جد یراکفا تانتسسکیا
 هرکص ندنرلکدشود هپ هلیح ماد قشاع یکیا هللا هسسد قبرطوب

 تب ون جد اکاو شااقیسلاو ماشنالوا یالوق لا یسنادلاو یسهچوا
 دتا ارجا هع رارکید نوتاخ هفسیفع نالوا هراج هزات یدیاشاک

 ید یهبلایوم"یاوبللا مو نع ارجالاب قیلیع كنه رو رص هاما عم

 نالوا ماره ےس ندنر هلاکم قیعو صد رع هرکصذدکد سا نم

 فیلکت نسمر و فب رشت لیلا فص هنسءهناخ ناناوبییحم قوی و

 هللا نی٤ و مم سه ىكجەدىا تباجا هئوصعد هینونلامم جد هيلا یمومو
 یدلبا نیم

 لیسباتخ هدف دعح هن وراشط ندنعانود كنيلاو یور بوخ هک اتقو

 دنسو نیاسراادیسو نیبم ند *یماح یا ًاباطخ هنن رلترضح رشلا

 احم و یسرددعم كرامرع هدتمادنز و رو یهلا بوو نی نجاعلا

 کویت سضح لس و هسیلع لا یصرمرشالوا یهاب و
 موساعم یاب بلف كنور وخ نالوا كتما مرحو یصاع و نماد لو
 هتسارجا نوگازاتسحاو بانتجا ندنزرشو رکم كرلنوپ ردزکع رش

 ( تراسج )



 9 ٠ #وروخباکح ل
 سو امو توج ەدنناب كرلنا ینب ناما ندمهسسدو هلیح کیدتنا تراسخ

 یی احانم ماطر وید ا صاع رکتسد یو تورص ناک یا دعا

 اصل اصل اخ هرکصتدک دا لاسرا هنن رلترضح هانینل اسر هاکرد

 هدایلاقود جد كراناو قلوا لسصاو هعح وهاک دسنما مو دصعم

 یکیدلبا هنارا كنب راترمضح بامعافش بانج قرهلوا بجوم یی راتینونم
 بولا ییئاطو هويه وارد ج وا ندوشراح هلت كم اعا لودع نده رط

PRT ETEندنر راکت مدخ يدو كن الا یوم یدہا شمر  

 یفثدتلوب هدشن هن هنس هدن را تحارب هدومزا تىدوعو قداص

 بودا ةيبفتورحا ینکجهدب!تکرح هلهجونخد كنسودنکر اد اکوب و
 هجر ار یراود نانلو اراض | نوح ازرفاسنالواوعدمو سهر اد هدعب
 زهطوا وربا وربا رداع وا بودنا ت ادب هکعا ایهموسضاح
 واردولردو را هفوکش وه اوف عاونا ی رزوا كن هصام هدنسهتروا كناو

 تمرح هداسعلا قوف هدنراقح ًادک ات هنن راکتمدخو نی زت هلا رایارش
 یدلنا ممایتسلوا هداماو رضاحو هیات یتسع | یظعلو

 :رکصتدقدنلق راضحساو شرف ورا ورا هراد رهررح لاوشمرپ

 منج قرهیلاق یفاط وربص هی رللک هلیسهرمص رانا اپلایموم

 بودبا روهظ یسکع كشباو رلکب قرهقاب هب وق اد هلا راظتنا
 یتفجهلواهن حات هس رعیچ دیاش یک یکیدتا لیتو ر وصت ودنک
 یالوطندنوب و زسا ځد نیزامک كردن اهشیدناو هعلاطم قیعوضی رع

 یوم هبفام عم یتیا راقروق هلیسهداز ید ندنغج هوا بوجک
 یا هج یکیدت اوزرا قرهلوارواب تح و علاط نالوا هدباب وب كناهملا

 نيڪم تقو دنعشاد المالوا ند هثلث تاوذ ندنغیدلوا لاطا قفاوم
 راشخا بععرد نغعا رد باب قد قرهلوا هتسها هدنوا تعاس نالوا

 لقناعی سس هنس هطوا كءاخ بودیا داشکو حق یی وناب بایراکنمدخ
 تاانع افطا الو هب رح نکع مدنقا ناما هتوصاو لاص او

 ميظفو تمرحهداعلاق وقویدمدنفا ملفیم ردنا وا یراجت رابتخا رکن زوم

 یدراقبج همراد نانلوا راضععسا نوجا دنشنادالم امدقم هل

) ۰۲ ( 



 9 دک راهنو راهنلا فلا * ۱۰

 نس>و شلواقرغ هش زو بب ز ییوربوخ دنعشاادالم هد هز وکذ م "راد
 . كناملایموملر هروک هدلاتشابئارغ لاحرب شمر و نزود یکح هنمادناو

 ییهراب قسشاعر نالوا هتف رقلد هن رللبد یطوطو هویشوزان ولرد

 ندنکیدتا :لوبق قرەلوا یدجا وک هلا تایظعل قاطرب

 ندننیدلوا هد هبت رب زاوا فب رعت یغیدلوا رورسمو نونم هچردهن
 لاجو نسحیا اب اراطح هباهلا یوم بولوا لععلالو تسمالم هراجب

 نالوا هدیتفح رک دیش ل واجر واو نالوا یساقنع خیس هجن
 هیدنفا رکیدتنا بو ییکلوق هداعلا قوف ندیظعلو تمرح دم وب

 با باجج و مرش ك یغلبم نالوا مدعو راند كي کیا وبشا نایلوا قیال
 دید وریت یز کدادشع هناربو لد هلعمر وج لوو تار هع دمت

 هش رزوا هصام نوا دتسیکرب ويد مردی ازان ةصاخ یزکمر وس

 یدراو هتوکس el هدلحوب بویدیدلبا عضو

 هک نوک ی صچوا شع زوب #*
 عفد بودا ےس هنناماک وبشا كنالم ور وخ هکربد هنن هباد نوک یستربا
 قرهتوطندنلاویدیدس :دخالجرا و قرهتازوالا هلا یموم نوح االب

 هرکصندکد تبا ارجا یبیدمآ شوخ مسر بودروتوا «دنرز وا هفصر
 زکفاب «نکتحارتساو تحار کی رافیج یزکفاشوقو قواف مدنفا
 یالاط قوماللاد لاحرد كرهبد ردسک یک هناخ تلود رس ییساروب
 رولدا زستحار یال هبسلا ار زتیا مدراباکب لک (ردیدآ كراکهدخ )

 یدنعسادالم هج ربارب بورماح نوا تاوااعم یک له وص رار لک

 قرا وصرر رر نغواق جد اللادو نغاشوق ور وخ قر هیلشاب هغع وص
 هلبا تالمو کر نکلا لریدنود هناغوص بوب وص ییالم هرابعب و

 ةدنشنادالمنوتاخ هراجت هدسلاح وب رایدقارپ يلا قابا قيچا شاب
 ندر هډاپ غی دل رضا ندزودنوک نوچ ازکم رش تاذ مدضا
 و واوا لکا ندر ولتابط وید لهن! شوت
 قاطر نکیآ تو شع هابشاو بودبا ترعشابمو اذ هبشون

 بودا لیقعبالو تم یالم هلا رها تیخو رکنا قوش تالک

 ( سلجم )



UNوچ ورب وخ تاک  
 لدیشارولب دیشنا یاروکر ندهناخنورد هد رهرص ینحهلو ماتخ سا

 خهامدقما تو بس وب ود ةا هژبابلق ناجل هداعلاقوئ ود ااا یموم

 یدیاصه یالااد هلا شارخناج ساب و ردک یک ق و یخ ندیشوب
 راکتم ۳3 بودا قوس ود رو مخ رب ر ۵ رد ندشلر وک وش

 هلا ناو شالت لاک هرکصندنرورم نامز زارب بوت ند هطوا
 هاو یاںورک هنس دطوا كنورب وخ هدر وص ییلدلوا شعارات یس يس

 شلک ید ندر مص رھا "رک ردارب یدلواهرمس هسا دلو اهن مدنفا

 هک دتطوا راز هلا كجوز هرزوا تكمروک یرسو ردهدشاب كنوناب

 یاهور وخ رعد رد :رکقاب هنسهراح لر گشاد ر مدنق | ناهار دکح هلک

 ل N یکی تمالمقلفاص

 هک ی ۱ ساقو یراق نر 0 ۳ ۶وبس 3

 ی لوو تاک ف ال e همز هد قاطو ولد

 ییکلفعنلوا هل وب لدفاب هنسهراج او هک دنا

 نک سیاراصا قالوق هعربیدت دحربغ نم رک او كیالبوط « هرکیشاب
 ج وانالوا هدرک هطوا یکد ردنوک لاه هدادش كولا یدنعسااد الم

 هق شن هدلاح یکدم ردهدرب یر لمدا عضو هنن ر كرافدنص

 ل وقع ك ن د رظ تعصنوب هدکد ید کسر ولس نیس هراح

 عضو دنا كف دیص علا لع یدنیشادالم فععردو یدر وک

 ز نعیاو یدلدناسح هدقدنص قره روادیلک هن رز وابودبا
 هاکان هکر دیشرباږ ززکب روی ر ودعم هدیاب وب یزک هب راج مدتعشاد

 مرولک لاحردهدنآ یرلک د تک ولان و مردارپ نکیدب اربضزارب یدلوب ع وڏو

 ردنهراج زربر وک هءاافصو قوذ هنجرب ارب یبهدید تک الف بشقاب
 * کدی مارا زار یدلوا ثعاب هری عا اتطفناو ١ ئدلوا یکن |

 یزس ند دیلب رکغددلوا سوبح رولک یددّشو بودبا رطاخ "یلست وللود



  fراهنوراهتلافلا +

 لای ید نمشناد هلا یوم ند هماکنهر ع وقولاردان هدلاعوبد مر دبا ضالخ
 وشا خد دنعشلادیدلبا یلسننو اقمالو | تمو ردکم الصا هد:رضاح
 میخواهد یبقاعهرکصادنوب و ب واوا یلسنمہداعلا ق وف هلباهاب رفلد تاک

 بوی ارکفت وید مرولوا صالخ لصن ندقازوط یکیدشود لیلایدنکو

 ولرد هدنحما ثفدنصو هل رایلخافصو قوذ قرهلوا مریم هلباراب نامه
 یتنیدلوا قداص هدنلوق كناپلا یوم هلباتالابخو ماهوا ولرد
 يکيدشاسح هدقدنص ییالموریوخ هصالخ  یداردبا لومامانوق

 هنس هطوا و دنکو  یدلدیلک یی هطوا بوقارب هدنس هطوا ودنکه دلاح

 سل رپ هدلاح یکیدعتو مدتبا سبح هسسعوک یزاق هنسهلوکب ولک
 نونم هسجرد لاک ود هتسشاب كنب راربوا یسیراطمدروشود هقازوط
 ینیراعهود هقازوط یراقدر وق هل رالاو دنک یجد كرانا هلت رو سسمو
 تعاس نامهنکرید ر نسوک تروصهنارود ها لهقاب هلبازاب وعرضت
 هرب نوا تعا مدنفا هب ور وخ اللاد ندنغیدلوا هدنرا هدار رب نوا

 رد هدکمک خد یدسنفا یضاق هکمردیا نظ ابوق ندنکیدلبا برفت
 هفحالاحرد اللاد توتلاح ونا بات هد هتعم تعاس نکا هدکعد

 لاؤس یفیداوا ےک ندنکیدر وکم دار هدسنکوا كنوق بوشوق
 ارز نکیل وس شاوب مدستفا هلغلار بخ یغیدلوا یٰضأق هدک دتا

 قایتشاووزرا لاک ردق هراتفووب یزس یدنفاماخ زکسر ردنا وای وناب

 ةتسها هتسه اافط) مکجهرونک هنس»هراد یزس كروس رویلکب هرزوا

 هدک دتشاا ییاجا ترسم ربخ وب هلکعد نکیاک هرص مهقرا

 نازوس هلباقشع شنا بوبارصص ندشاب ق واق ندنجتوس كنيضاق
 یک نواط بودا لوسخد هنس هواد كنور وخ یضاق هراعب نالوا

 هدکدر وک یرکیب یزپرب نانروک هد هبیعع تر وص ر كنر اکنر
 كوبا هدلاع مناطلس كردبا باغ نوتبسب کج هیلب وس هنو نغجاب هن

 یمیدلوالصاو لصن قرلوا تقاطوربص یب هنامزوش مکیدتنا دع زابتخن
 زکید | تااثع یکیروب روذعم هيا كدتلکی ردقنره م هدا نایب وهدافا
 یکن امزوب هدلاع ردا زاب بوناف هن روانا كنالا یوم ود مدنفا

 ( درع )



 1۳ ۰ ۷ وز وخهباکح
 "یاب هرکصذدک دنا وفع یعروصق مدمزوک ق نامز یلفرشرب رخ
 ذیه اوتالک ماطر هنانوسنح كر دنا رارصا وللو مریدلاق ندزکب اک اخ
 ناما هللا هسنسدو نیک لاکو ر وخ هداشتا یکیدستا ملکنو هوفت

 یار معا لوبق الصا نب یدرقل لصاوب مدنا

 بوک یزب ها تالک یعهر ماطر هل و کیدا تحاتشساو تحار

 ۴ ربندنوک م هدسل وا ق رشم هلبا زکناقالم هکیلب وس یاباال کیا

 راردیبو e راهن و ليلو ناز وس ماجولد هلرکقاب شاو ترمسح
 هبت هننیکد هب ید نکی رو قیقح نداللاد یمشیدنلوب هدلاحه مدنا

 رولس4تفوم لمم یادلب بش ) نعد مدرو ت تفو هرزوا بارطضا

 ابری ی ی زیخس انعر تب (تعاس حاق را دک ےکر وص هع یالتبم

 كنهدافا هح هنارصاق لمع عیداوا رو سسمو نون هبن رمهن «زییدلوا
 تالکوسشا ندور بوخ یدنفا یضاق هلکعد ردلاحر هدنجراخ

 یلتع هرکصندقدلاق بواوا شوه تقو زارب هدک داع اسا ییارفحرف
 هکر ید بودنازاغا همالک هلمجو وش ًاباطخ هباهنلایمومبولک هنسشا

 رکی یر نالوا یرظن كتنج "یروحو یهسویس یتماق دقو یا
 هاب رفلد تاساک نکگیدلبا دارا هدست ماناج تروص كنالمو

 ع سضلاتج رح لاح ا رورس قرع یک هدب روش قشاعوب

 نادنخو داش هلکلصو یهداتفاو اطلس یا تا لوق یزابو

 لقع كراوضوخ رغو كلج و نسح ارز هلا لیحت هیچ نکو

 ناشی و نازوس نب كفشعشن1 وز والد فلزو رامو رات یعرکفو
 ضرع هاهنا یم وم هلا هد وهب تاک طر ود یدلبا

 بودا ادب همالکو رب وځ هدکدتنا باتش هج رد لاک بودی ارل فاه
 وغ اتلومام هدي کلا داو ازاقخ هل
 ًاقيفح هل اركتدوموتافتلا ةداعلا قراخو رکسو قشع هداعلا قوف

 یدوصتمو تولطم ل رعدتفا رگیدقارپ هدنارغتسساو ترح ی رکلوق

 ر و رسهونونم هداصااق وفو كج هدا ارجا هيما هسا هنره نالوا

 مک دتا شه اوخو وزرآوربندقوجل رک هب راجهدینافماعو :رکسکتحماو ا
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 قوذو تّرشعو شبع حاسبصبات قر هلوا ممه هرب هلک زس
 ندنکج هلک هلوصح هدنرسرپ بشوب رغدارح ون یدبا كا تبحو

 "رکیمرویب باتشو هلع زارب نعدنفا هدبابوب مشعا نوتاخرابتخ هن هدلاع
 مد دلیقایهمو یضاحندزودنوک نوا نمدنفا رکیدی!تحازساو مارآ

 میروساتصو قود هدلاع لهدیا شولرپارپ ییدربم تابورشمو یرهداب
 اهدا زودنوک یقردلوا للاخ ندنیقر و رابغاوراب ییهصکوب

 روضحزارب هلارک هدعاسمو تصخر . نکهسز ویدا عع رکا
 شم رضا نوحا رطاخ كرد متسا كلک بععردورود نرود

 هکشودوب و رکن راسهبحیزکب راهسلا مدنفانوتسوک یکشود نالوا

 لاحرد  یشموبواوناب هنهک هدروطاس ماش مراو رکاب
 رکن اق وشنالک ماطر هلهجووب ويد مز ولوب رضا هدکشود ی مدنقا
 د هیلا یوم "یدندا تودآنوتم یییدنفا یضاق ها رها هننفو

 تاربعت ماطر یهدام یکیدلیاوزرا كنابلا یموم هر زوآ یلوق
 زارب یدرک هغات هل نامه بودا ابطعا هالا یوم هللا هب رذع

eرب وح هدیهع كن ول ویدنشسدا یار قلرو اروکر  aناخ هحرد  

 ند هسبسدو هلبح نییدنفا یضاقو یدلک هللا شالتو ناو
 یضاقیابودب ازاغا همالک هلا فسأنو نارحلاک كر هر ار ادربخ الصا
 ناسلود هد مهراد کسر اسلاق ند ارحام دالك ریش ار هاضملا

 رخ هسرولو اههدواو دایتناوتعاطا هب سه لامک ه وناب و ندراقبالخ

 هر هناځ رس هسلصا هدلاح می دنوط مر عندنا یشیاو قدالخرندرلنرب و

 هاک | یغوبا ندشیاوب یخدوناب شمر وربخ هب وناب و شمروک ی زککیدرک
 هدلاح یرلک دلکو شم ردن وک مدا یدس شن راهناخ كرلنا نوعا كجا

 تبقا مشع ازسعلاطو تع هنهدسلاع هاویا شعاراتح هصان د یهرباد

 هجر دلو اقرهلوازادناشرسو دیدلو|لب وح هرادک او عربو ترسم
 ندکح رک هتک نایب هکیدلبا نیناو هلانو ناصفو ها هلا قلهتسوا
 یکزاف شاک هبدهندلاح وب یضاق هرابعب یدیارون انا اقلطم هتغیدلوا
 دآوفلارتیکم هداعلا قوق ند هماکنه وب و یدلاقهلاق هدر یعدد روتوا

 ( یدلوا )



 هک وربوخ اک # 9
 تكناهملاییومیضاقلصا-ا . یدلک هنشاب هرکرب هدنافهج هد هسیایدلوا
 كرر و تربغو تراسج هدکدر وڪ غب داوا مومنعو ردکم
 هکمادام هار"دحو فوخ ندشباوب الصا نس تر وص تال»یا

 ی هج وزو نب وبا هدلاح میدلوا نیبم ع رش ېک احو نینمّولا یاقن
 رردا رادحو فوخ ندعاقتنا نالوا دب دش خب رانا مردنا تاکسا

 منهو هلو صا یب رلکج هیع ا رادربخ یی هاش ندارجامو

 دی دح مّضضو تدحودب دش مماقتنابار ز نکیلوالاسبلا می نسم مرر دتا

 دا وفلا ورسم زکس هیلوار دکمو سوب أم زرولیانعر كيرلنا یضیدلوا
 قلناهشپ و مدانو نیناو ها چه هدنوب یداوا هک اضقرب هراج هن رکیلوا
 هد رکلوقمدنفا توا اباطخ هبهیلا یوم ورب وخ هلیسسد رغارمسخ
 رارغا هعاشاو اشفا هبه سک ییارجاموپ رانا ردقنرهو نکسقداص
 ندش كمايلمافو یضغو نیک نالوا هدمهیلع كنوئاب هدهسیا
 یک مدنفاو ندنکح هبعارود ند هّسدناویوح ییاعاد ااو ترفن

 فوخ ندیشرب چه ییالوط ندمیدلوا تام هبیدنفار یج دبا هاج

 هک افغ ندع دل وا روع تورو غنم ەد نرد كرلنا هدلاع ههدعسل از ارد حو

 ینج هیلو امینیحو ردق چ۳ هدنتایم عاعلعنواب راو عیدلوا یاوسرو ماندپ
 نالوا بایترهش هلا كل هخاصوتفع هلتهج یراکجهدیااشفا هد هکلب و

 تبارغلاحوب و نوسلوا ع یاوبسر ردا اچ یمصع "درب نوناخ
 ادقیفحان وکی د ن وسلو |یربخالصا ندنغج هلو | رج هب هنهرکصكلاقشا

 ناغفو ها هجردلوا یک شل واراچ ود هتيصمو تک الف كویبرب
 یدودنکه باهیلا یومویدناناندکح رکی دنفا یضاق هکیدلیاهب رکوهلانو

 هر وهط یناهک ات ءاص ۲ 6 راجهن هد هسا یدلوا ردکم هدا علاقو

 یدمر وط ورک ندکمرب و تراسحو لی كرهد یدلک

 هلبا ناغفو هاو تمادن كبشا نون ور بوخ مهشوک کجو

 عفدلا نکم هلا تغارف ندهاوو ها هل وب كسردباردکمو موه جد یب

 تراسج وید زراقب هنسوراچ هللا لمحور بص زارب هتک الفرب نالوا
 هلهج ور جد هنمهعو نعع ۱ نک ەن هد هسی دنلوب هدیاسل ی رب و
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 نفرارهطقف هدةسلارغا ندنسلک هنشاب تالا حرب هل وب ناموا ازمسو قبال

 نون هجرد هن هنکیدروشود هنس هلبحماد یلزارا نالوا سومان لح هلا
 هدانئاو یداردا باتتجاو زاتحا| ندکحءا راهطا ینغیدلوا

 تفع یاو ءاضقلا یصاق یا ااطخ همتاخو ىضاق اللاد
 ىس هزات لک كنس هصخب لاجو نسح نالوا نماد كاب هلتعصعو
 هدارحا۰ ۳ ۳۱ ازز لوق ربب دیو یر مب دح ربسغ نم مماخ

 ده هک نب لکد هعفد یجر کلا را ەعقووب هکنوح مکا نواهتو لساکت

 ریدو یأر هج بسانم هن رب رهو شمر وک شمر وک زا هبرغ

 مع یاوسرو ماندب ینوشعمو قشاع قوجكي هدنالاح یپسک كنو هلا
 یضاریدنفایضاقرکا ےق رارهریرب هدومزاراک شمراتر وق ندقلوا

 بوع هد هکلب یرلناو مرتادلا یزکاب رقاو ونا هسا رولوا دونشخو

 هدباب وب وری اروصق هدارجاهسارولوا رک هدعاسمو تصخر رک |مردنا

 یصاق هدکز رد مردیا دتنیما جد یرکنافاکم هرکصتدقدلوا صال

 ردعت ره اب اود اق هل وس ردن كربدنو ارا ابعع

 لقع كن هسکو څه که سدارولوایضار نامززارب لب تجز
 مست ب9 ارا دنس هطول لب وراح لحب دیک هن یکفو
 یرحن یت دنص هللعع كيك هدش الت لس وب مرولا د ورا او

 ود ربدت لز وک هلو یضار هر وب یضاق دهید رولک كما

 هکلد هن نوهضالوا تسکش كنسومانو روتسمو ین ندنرظن رانا

 رلیدتا سح هغدنص یییطاق هش رز وا كنوب ىدا ل ڪک

 ندلاحر ییددلواردتقم هقمادلق یدنفا یضاقرلدروادیلک هنن رز واو

 كن هلماعم یکدتا ,دنمشلادالم امدقم ور بوخ نوعسلوا دونشخ

 یرلک دنک یسایلمافو یسهجوق هللارزرذع قاتطرب كردن ا تاق کا
 لصاخا قب رعچهاوا مز مه حاصبات هل | صالخ ندودنص بععرد هدنا

 هدکملک» یک دنعشلاد جد وا هلعم بدن 4 یضاق هلا راهس دد ماط رب

 شغال ققو یسک نامه هدكماش لاو نالوا یسهجوا ۰ نوسلوا
 جد لاو هدانئاوب ید رارونشود ریدنو یآررتاد کا ندد دلوا

 ( نوټ )



 ¥ ° را ¥ وروح لک »ت
 .یکح ریْسلاد و یصاق بععردجد یتهیلاراشمالئاد :هلغلاح 3 ورق

 هداعل| قود هد ههبل اراشم ور وخ یدلنا لاصدا هنس هطوا كناملا یوم

 تیبغو یعس هفعادلا یبیلاو هلباهویشوزان ماطر كردنا ےظعنو تمرح

 هلتهج یکیدتا هلع کپ ندنعب داوا مدارپ زسریص یاو هد هدا یدتنا
 هم الحامم!ایموم دهعارصم-(ر وشالود نماد هاب كنالوا راتفرمئ)

 قاقوس هرکص تالزارب بودا نا یتسمیچ هب وراشنط هلتراشاو ضر

 لاح رد قیالخ ها ڈک دلتا نلدناح وع هلحع كنس وق

 یدعش رد دنعشلاد هلا ید دفا یضاق نالا وف مدنفا نورتک هب ورګا

 تراناما نودک ندنشاب ىلع كاورنوخ هد ناب دقرح دنناب كنوناب

 ك:ضاف تقو وب لر ه شود هشالت هلا هاوءا ود ردلاح هن علاط هنوب

 بویاکحا یدباه شاک نوت هوناب رد هن یشبا هدارو
 تدمزار قیالخ نال وا هدومزا راک ی دو دوك ی ادرونک یی

 هدا اوب یدرک هب ورا ق رهلوا هبات هعفد رکصندقدر وط هدوراشط

 زدن باس ابعک هتک هار و كنضاق هدتعاسوت هب و ر بوخ یلاو

 د كركه راج مدنفا جید یدتا روهظ یهشلااتفو كنونا ابلاغ
 هان ین انا هل اں | ی كنىضاق «دتفو وب قو مربخ الصا ندشا وب

 مود زرالکا ندشالخ یب راک دلک نون یدعت ل هقاب مدلاق هدنربح

 ,یدراو هتوکس ندهناکح هباد كر هد یدلبا مالک

 چ نوک ىج درد شع زو
 كر تک هب ورگااللادقلاراوب هکر بد تویلشاب هب هباکح تن هناد نوک مترا

 قالوف هتسهراد كنوناب مدنفا قریلشاب هما رم "هدافا هلهج ووشو "

 نالوا یکب واطم ند دنعشل |دالم هلم یرلف دشولو5 هلک دلک د بور و

 مطعا ار دصندشد | كل ارس د یبس كنب رللک هءاروب ید یدیارباد هلم

 ندنکی دنروس یدازوا نزوا یرلش| كدابع هلب و ندنخددلوا رادربخ

 نیلح ابصو هب وسآیشی كتاب نیل هی برزو| یهانبتر ا دص بانج معاوا
 یوس هلادنعشلادو مدقت كن دنف| یطاق ههیلاراشم یرارق تر وص

 د ا ظنهن ارك دشا د المو ۰ راشلک کک اک اخ هدنر وض> هک
(r) 
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 :یاملایجوم ید هد رک ر وضحو مدر و هنسا راقالماک یگ-دو نالوا

 یزک هب راح هدیاب وب مدنفا ًااطخ هلأ زاسم اوو یدلشاب هکعا

 ولابیصاق داش مدنف| نکیدیا تنا هو تجمع هلاحو زکی روس روذعم

 رولوا بحوم یر وا كتهوتد وک “هس ارزاق > وراقوب دنجشل ادو

 عالفاص ی رد هقدلص نالوا هدم دطوا نوا عفد یقاروذح و

 .فلطا مدسنفا مردن! صالخ ی زس ندر رب ول هرکصادنراندوغو

 اعطقو الصا هيلا راشم هد هسا شعا فیلکت یقدنصورد كروس تباتعو

 ورتوح هدک دلنادر تورعا لوسف ییفیلکت ندنک م : ر یک قدنص

 كشرمس هللازابو ع رضن ولرد كاب بوئابق هن رلقاا بععرد

 یدلیا سبح هقدنص بو ریدناق بیرقنرب ید یییلاو قر هلوا زادنا
 یدلوا مارس لاقرهروا دیلک هن ززوا یکیرارکید ید كناو
 هرکصذدقدنلوا سبح بوللوا عضو هقدنص یجچوا ید لاو

 ۱ رابدلوا رو ضسمو نوع هداز دن رللاعشا تارع لاڪ كرلوشاع جوا

 هلا محون یخ رغ هعقو اع هو وا وخ ولا ن کا هلت هاتناوب

 ردعحهلوا 'رکمولعم ن راب ور وخ هلکعد ن کیا ر هب ار >ا

 محها مامتنا اد دش ندرلنآ د کص یکیدنا رطاخرد ینوسش ۴

 یدید مکجدیار وص هدارجا یعدعو هک کیلوا تلعلا نام

 هعوباسه ن ناود تب رترب ت ولک دیار من نوک جااپ ۱ 3

 .تصخر هنن رلهعج هع ر وضح كعلاها ید نوکلوا هک یدلوق وص

 e مكى 9 ۳ ۲ ناوبد مدا س 2 ہا هدعاسعو

 اج یئفد ر ظذ نداقر اتم تاف

 دوا مت 9 ییسع | نرفت و EA | بسر

 در ورو هیات وا هب یهاشدان نک هاا اوا | یوم

 ( یو. )



 ۹4۹ e وز وخ هباکح ¥

 ی را ندشنبدلوا نکم كتک تسب سس ندماحدزا تک هان یوم
 یدلا تدوبع نوح حک و هغو ایه تح یاب كر تا هفرطرب ینکو ینک ورب

 ییدلک هارو نو و هداراو ما نسخا ریعضلا ینام ضرع

 ااط> اک هلمح و وش تولاق اعد رس هدف دشوا لاوس

 یرلترضح لر 0 یادخ هاش نالوا یحاسص نتعطعو تعنح یا

 تصخررکآنوسلبارارقر و مادهدننطاسو تکو شر رسناملارخا یا

 هد رع هعفور لو ةع یا زذ تربح ههدنقا هسرولوازکنو امش "هدعاسمو

 دک دتازابنو ع سضت كرهبد مدیا مددصت یمیدنفا هلباهناکحو لقت

 یمیدلوا ایچھو سصاح هعامسا هللا ی :رک لاکو ییسعا لش بععرع

 یس هحوز كناکرزا ِِ هراتب و سک نب مدنفا ورب وخ ندمگیدابانای
 ندیکیدتاناکسا | هدر وامس ت تخ یاب و ند رکود هع"یاقدصا تواوا

 کشف ندم؛دنلوب هدئلافاو کی ماا كلد اع هاش 7 یک ندنفاو

 دسادالموناموق رم جوز مدقم هنس حاقرب ندنوب مردن راشهفاو

 نونبسبیروب نم غابم هيلا یوم «دلاحیکیدربو رانب ددع كيب هب هسک مان
 مجروبالصا هکجو ز هدک دنا بلط یروب نم غابمز ن

 ردتعم هکعا انا ییهدام مکید دتا ںواطم ندزس م طعف تویلوا

 یالم یدیدمرب و ورا ا اکسلکد كب لهسارواوایصارو

 دونشخو یصاراءطفو الصا ند اان تکرحسومان ل وبشا كموق مع

 هدد رع رس روصضح ندب ةلدناوب ردکمو فس اتم هحرد لاک قر هیلوا

 یا یوم هرزوا كجا اوعد سومانو هک اع هدنناوید كنم دنفا یصاع

 لح هجوم فشم نوناق هسا دفا یا دشا باج

 یکی لیدلو هدازسات فیلکت یرمغ كلوم ام سکعلاب درب كحهد | اوعد

 ضرعو تعجا رم هت سلاو ماش نوعا یبسملقاب دنسهراحرب كناوعد
 یدالوب كوتش فیلکتر قرهلوا اتفاهد ندرلنا ید ول هدک دتا الا

 دنشنادالمو قرملأق هد ههشو ددرت هدکدتشیا یب هب رغ *باکحوب یدید
 هما یوم كن ور وخ قرهلوا بهاذ هنکیدتا امفا هب یلاوو یطاقو

 بذاح كنهعوو و مدتا سایفو نط ی کی دلت ۱ مظع نار



  ۶ feراهنو راهنلا فلا +
 وا نالوا ازفا ئت 7 زا اندیش دلو ۱

 " 9ول تا ا شب نکس هد ا راکت ۱ کت العرپ خیام ییددلا اضرد

 هل وب ا ندا فا رش عرش یار >ا ذوا تلادعو تدناعح

 هلهحورب جح هقشندک دمروک قدالاکا الصا ین وب هداجات فلت

 نامح هاش یا الا یوم هدیگیدرد یر ور

 يکحهدیاهئارا ۰ نیدنفا رک هسا ا قیدصتو داععا دمالک من رک.

 هب هب رغ دعفووب هحرد لاک: هدک دید. ۱ و دوتا هکلب هرادهاش

e ردرلء گردو | كحهدا تانا 9. .دهاوش ای تو اه هدنربح 

 رەدىا ااعد اهلا یوم  Eناعرا تناهت لا هد

 بقع رد هلیسعد راردهدم هنابف ناخ مدتنفا رکیلوا ماودر

 اا دیک ا٣ یی رلعاتداعشو قلذدصت هدمروصضحو نب راک ادعا

 ندمهصاخ همدخ نالوب هدنوناسه تعم نرباشوب مدلناهبلتو

 لاسرااهبلاییوم مدرد و )ی ا ثنونا لاند یهسیک جاقر

 هع روضحاعم بودیا ماست قدنص چوا هزه یک ورشا نانلوا
 ردهاش م دنفا هتشا ور وخ هشرزوا كلوپ ریدر وک

 كس هسلا لر هيد كروس لاوس رر رد هدنتسو رگا كراف دنصوب

 ییراتحا ددع جوا كرلفدنص روك ذم ندنبح نعد ندشلا

 هدکدتا هنارا ناسوب ہرا و هداشک و ح2 یراقدنص ب ورا ج

 یطافو دن یساد ال هکكص اتف و ك نیاحا رضاحو نت

 شمالدبشا هدنررع التصا او شمر | ریص ۱ کب و ناب رع لاو 5

 هدیهاشداب روضحو دنکب داک هن رل شاب کالاعشا ت ارع لاصترپ ۷

 هللاتشهدو فو هن رلود لوب نا رع و شرا همارک تاوذ ماطر

  0 iMاج ۳ eم اب روا داس

e هدنزبحو بج راو سصاحو لب یر دز رع 
 ال اد یی رلفدل و أ توا هلب و ك رلت وب ۵ ل کس هتل اب ۵

 هلاحو ندشیدلوا یرلاح هغمادلق هفرطرب یهو ندمکیدتبا
 ( هدنخ )



 5 + ور وخ هیاکح ۶ 0
 هن هیصک تیعضوو هب یغهعقووب ید راند | اشامت بودبا مسنو هدنخ"

 یهدنخو هغیطل بععرد هداشناو طعف رلب دشاوک هلا ههعهو"

 بوشکد نوتبسب مهرهج ندمکیدلک هبضغو تدح بودبا فرطرپ
 تیلو هشنرلفدلو ی ز ارس یارج كز هد روش قش اع ویشا

 هرکصتدک دا ماندن و هشت هلاعو ردکت ییرلودنک كر هتسوک
 ید لاو هللا یطاقو سەر و راد ك ترد هب واب لدنمشادالم

 عضو هروک هنیراتحابف بوو| دیعبتو درط ندتلود تمدح نوتسپ
 ندتاردلهاو هناهاش همدخ یاقدصا هن رب كرلنوب و یتیرللوا س

 لاو ن زخم یالع ید هت ر كضاقو لاو هماش ل اہ زورب ردم

 فی رش عرش هنيا دابع ؛یواعدو نیعلو بصل كنيضاقرب نداومت

 دبنو ما تیرا هيرش ماکحا یارجا هجوم فبنم نوناقو
 ك یب راسا دلاق ندروطح كرلفدنص هيفا عع مدلبا
 نالوا تعا هشح دعگو دنصو یتسعا عفر یی راح ینبدلواروتسم

 یهرطاخ ی رلودلوا لان تودنآوزرا اعاد كناک دانفا نات

 ینسنروکح هلا مفر بافت كنسایز تر وصو ارالد هجو
 یدلبا توکس ند هراکح دوو دیاد بواد مدلبا تراشاو ما ۔

 ٭ نوکی بش زو #
 کرد ند SES ندلا رد ها زاغا | هب هراکح هت هاد نوک یسترا

 نیر ناسا هحرد لاک هم ماوا یسهج وز اوا

 یدلبا هنارا هللا باجحو مرش لاک یتس یور هللا باس عقر
 هد هح رد ك صو ۰ مدلبا هدهاشم لاکا لاج كنوروخ رک اتفو
 تردق کالاعتم یادخ قرلاق هدعلورح هنسلوا ناو نسح ءرحاص
 مدتنارکف شیب رلقدلوا ولقح «دنراالت | كناکداتف او رطح یتس هیهلا

 نسح هیفام عمو تح الم هج رد كن اهلا یوم د ران ائلوپ دلج
 لر دنا نیسحو ریدقت ییکیدلبا ماقتنا دا ندنساعص> كنج وز هل اردت
 هدلاح یییدلوا لاخا نرطضمو هدندنک الف هدنرع رخا كنوناب هراعب

 ناو رفا هلا ناب یغیدلوا راست هلیسلوا كلام هب هج وز رپ هل وب -
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 ۍدا مدور وخو ندقدلوا عهد مارح مب هن رزوا كنوب ۰ رایدلوا

 تیرو رسم لاک هرکصندق دلو لصاح یان وتم كر هل دبا اوعد مکح هرزوا

 لاج نسخ مکیدلبا هدهاشم هداملا یموم قحا ۰ یدنیک هتسهلاخ هللا

 مهسلاص رظن هفرطهن رهو کجا هدمراکفا دیک دتیک كلردبا تم ین
 قشعاند اع هکمدلک هب هحردرب ۰ یدیاشا هغمالرا ندنکوا كع وک اخ

 تلاح هلغلوا باسام تحارو باوخ ردا روعظ یراهراا اد وسو
 مدلوا راجود هب ارطضا
 ناشیرب لاحو نازوس ملکوک هلبغشع رانا یعوم هکمدروک تاون

 رب خ ًایقخ هب ولا ن نالوا وز هن رزوا رار 5 مکیدرپ و هدعهذ روییلوا

 لاح یکمدتم وناب یا هللا زاغا همالک اا رب یلاخ هللج نوردنوک

 هلذلوا مولعم كترورضو لاح رتذ یکدم هللا كتداعس ترفوو تورث

 نقد كغیدلوا م كردا عاحرا یک هیلصا تداعسو تورت كئس

 ینمردنلوب قیاسلای اکوشراق هکیرایغاو را و یکتا صالخند هقافو
 مکجهدباضرعاکس هد منب نیا ۰ یکحدیا بایماک هلماسحا هلا ممعت

 هکر دنرابع ندنوش ید هدام وا ۰ ردطرش تاکلکعا لو یهدام

 ردنا قلعت م رطد هسلصا ره هنوت اخ مان ور وح نالو ڙک هحوژ

 ا ندنشدلوا بس هکتار هد هکلب و هم هشب دناو راکفا
 نالوا مارمممرحلخاد هلباقلاب هلرکرت هفرط كاملا یوم هدلاحیددلوا

 وا هش رزوا مکیدید 3 هد | ع ارج اکس یتکیدشا باتا ند راوج

 نک هلبلجتانانعقجهلوبعوقو «دباب وب هچ رک یردلوا هاوخ رذع هدباب وب
 هک هدن افهحهد ه-ساراکشا یکج هدا ت یارد ق رغتسم یرکلو

 او e راست تب اغ كادیک نفر ط یسارجا لرکعلکت

 نکهسلوا شا هک اع تبوک هلتعجا رم هرکنادج و هدصوصخوب ید

 TE رک دن هلکنوب ردراکرد یکج هن رو ۲ روذعم كرکلود
 ید ینجهیملود بوللوب هدنففاوم تروصكنا مهساوا شمزتسوک اضر

 هب ارابخا یب هدام 8 کک نو هلرکیلاع تصخر هد هسا لوھ

 یبحتو ليم زککیدلبا لصاح اکا زمو یمکیدلبا كلتءزس یقیجوز قوقح

 ( مردلپ )



e EF 
 "ةطبار نالوا هب الا یوم وربنددرمشک نیس هکمردن | نيڪ ۰ هرب كاد

 صا هراج هل هد هسلا هدا عطق تروص ر مجه یعجو زو تدوم

 كرهد مردنا یس هنلوصح لرککددا رم كر هيف هدا در یرگتلود

 یدلبا تدوع هنس هناخ ۰

 هلامرع یرلدرفا ندبا ناب رج هد نعب یدلوا لخاد هنسهناخ هک اتقو

 مدحوز نالوا مرارسسامرح مب یا كردب ا زاغا هی هباکحه ورب وخ قرهلوا
 ہلکا لص اے هق العو بلق طو ر اکس هاش نیدلارد دکتوسلوا رام
 هد هتک الف هدن هکم دام یدل,ا فاکل یملکعا بلح هتف و رط نس

 تایحرب هدنجما تنحوالب و ترورضو رفف هل ماشي رپ ر لاا برططمو

 بسانمیفلقلوا یباودزا یارسسعرح لخاد كهاش رب فسا ندعلوا

 تقرف مالکو ورب وخ هل سلا ل امم دارا نالانو نابرک كرهبد مدروک

 یتلعلو ناطاس هلاع هک یکتساهردیا نطوناب یاهل نرو رأت لاک ندلأم

 تعج و نک و ش هک رکنا ساسیفو مع هدنا حرت هتل وا هب را اکس

 مکهروک هلکنس یلاحیافص قج هلوا لصاح هدب ابلو | هلبا لیم هنهنا هاش

 و كهاش هک ر کیلوا نیما ! تاهه ۰ م هتوط مج رم هتنو مالا

 كنس هجوز واب هرات هدک ددر دنکمرغ هج زیلوصخح كناطم نالوا
 هرکصف دک دلم ا کنن راهطا قرلوا رورسم هدا سلا قوف ندتنفادص
 هد هسدا شلیادیهش هل هل اقم نوزوا خاطر یتسهرتف كرت یسددنک

 یییدنلو هدلوف مدع هار هيه زس وک اضر یور الا یو د یس هجوز

 ذخ هلبضغو تدح عبو ندنکح هر و باوج هدلوب هن اکب وناب هلتهج

 الا یوم هلکع اربوددرت ناب ندنس هظحالم عج هشّلاق هماقتنا

 لاوما هک هلل وش ردلب اق كلتب هدا عفد جد ییالب وب بودا هعف ادم

 باسنج ید یتآو رارف ندماش ولآ یرمهففخ یاسشاو هدوج وم

 رارو هنطو یالج هلارارف هدنرانابم تابه بود زرد | هلاوح هادخ

 رلبدلوا تع نع هارب ور هندناجرمصم بوقیج ندماش نوکلوا كرەرو
  ۱هدقدلوا عوعسم یرلک دابا رارف ندهاش ك وروځو وا نوک یس ربا

 الاد راکتهدخ د ومعم یرلک دلدا كر هدنرا اخ هل انه ینلرامتخا



e 2 d5ك ۷  

fiچ راهتو راهنلافلا  

 .تلادع هددسدناراو مرادتقا هنن رللدروتک ًادیقع هللا لازا رامدا
 هلع یرلک دتسسیاو هنن رارف .هلا سفن ربج الر هروک یقانم هتدنافحو

 لایخزونه كي ورپ و خالا یوم هیفام عم ۰ مدلبا هدعاسم هن راک
 نهذ فرص ندنسودتک ته لالا قر هيم هقیح ندمرطاخ لاج

 یدر و تاهل هس هاکح ول وا ندلارد كر هد رویمهلوا کم

 هدتحایسو یسارزو ناشو هدننابیدل,ا لفن یسهناکحن دارد هاش نوح

 لاوس یغیدلوا لصن هرکصكنورب وخ كوللا فیسو كاا یطعا یساقفر
 ی وز كرکو ايلا یموم كلرکو ربندنامز یرثکدلیا كرت یماش هلبرلع |

 كالا یطعا هنن رزوا یر و ییاوح یچلدم ها ربخ هل وکر ندونان

 جد كەر ك صو یتا قسشعت هنن رو ول وکر هد رظ) ك کلم

 یسهام سوک لیم هر هاش تانانع ن رالوا دوع وم هلا هجرت یرادتخارب

 ت رەد ندنرطاخ ورندنامز هات م یز > كيلا راشم كلم هذ أم عم دوس

 21 وللذما ینددلوا نیو بت ناوه یبصم ام اقبجت كتهروب رم
 نورد قاض دل رم هلج هلتمح ییددلوا قفاوم هلیما ید «رلاح "دراکح

 مردباروصد فاتسعا كردبا قیدصتو ملست یرم دلوا ند رلقشاع

 هدنرلنوودو شلروف زرداجقوچ رب هدارح دانا هاشنیدل ارد, یدبد
 رود رلتا هراج قرهلوا ل وخ شم هلکمحا كی هک تعاجرب

 هسا ر ندرلنا و هد اب هلم با هدها نه یشدلوا شلر ویلاص

 لک نو دیک هد رط هنو تب ا وک هلع ڪڪ هرزردا> روک ذم

 نالوارّومآم هصوصخ و هنن رزوا یسلیا مما یتسلا رخ ندنراقدلوا

 ق هاک> هاد بولد یدلوا ناور یرغوط هزردا> روک دم طلا

 یدلبا نت 8 e هدک .دنروتک 4 اروب

 نوک یک جلا شع زو ¥%
 ك دلاردب هکر د هلا ز اغا در هباکح كتب هب اد یدلوا حا بص ۵ نوح

 هد همظننم تروص رب زرداح روک دم یدراو هیارعک یغیدناوا زکر



 3 هک سراغلاوبآدیاکح
 .جوسنم ندکسا و شاشا هلبا نوتلا هدنن ام كرلنوب و یغیدلروق
 تاذرب شلوا قرف هشزو بيز «دننو رد كرداج رب نیم تاغ
 .هدنرزوا هعاحر العاو قرهلوا هدنشاب یلازونه 3 وشا هک یدروک

 والنم هساک و ع ودم ءرعطإ هلا رلق بط نوتلا هدنک وا قرهروتوا

 ردا ماعط هج کلات هزار یییدلوا ا 2 هد لوم *هجاحز *یاوا

 ناوبد طباط ردق ز وتوا یمرکب سبلم هلا هست "هسلا هدنسهقرا و

 ۰ ید ارلکب تبوت دیک یا اسم ید هدئسویو هی قرهروط

 داوا ههاش ندلارد بولک یئادهاشم نالوا هلهحو و مود مروم ام

 کلم یرلفدلوا رلوک هلکار وک د رل وب ند رارداح نکا هدکلدا

 یی رومآ«لوصولا یدل لر هل دنا لاسرا طباصرب هدندف رطلوا نوحا

 زهاوج را جواز هاشندلا ردب هدکدلبا ترش ابم هوس هشدجوم

 رک دنف اهدّرمس زروبدیک دادغب بولک ندناتسسکر حقرهلو اشور

 e A وح رولوا تنئونع E نک هسررب دلا هر ییعددلو ۱ ےک

 هلا یوم طااض هلکعد رکن رم متیح هنحاس وا هدازهشر 0

 .ندس اک داراصا کا دلوا نم تطال س رز رپ اش یو ن کک

 بان اع هيمان سرافلاوب | طعف ر داک د هل

 اشناوات ند مع رم هدهرسصب ۰ راودبا نزکل رک حا يس هول توأو اتاذرب

 نالک + ۳ كم وک یسودنک كردا ناکسا هدننارمس بدر و

 ا ۳ هه لا مارک او تمرح ا قود هن رقاسەرەفو یتع یع

 لاج تش 3 رس لر دبا تگ و ساع هلکناو توعد هنن ارم یسودنک

 رګ راهظا ن دلا رد هل سعد ۰ ردب اهصوصخح تراعر هدنعحو عاعسا

 سراغلا وبا هعسل ند ران و توا هما مالک هداعا هبلا یوم ندنکیدلیا

 كب كر هر سا هطا هل و شعت الود یر زکد ناتسدنه اموع

 هشناج یسدنفا بود ردشاوا فداصتم هراکزور بئارع قوچ
 ۰ یدلنا تدواسصم

 اصوصخم سراقلاوبا ۰ یدلدبا مواعم ینیدلوارلیک كنیفرط هکنوج

 ( هر
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 لتا هلکلبا توعد هنب رداح ف يسافر هل ا هاش ندلا رد هل ارا مدارب

 او ید | .هتتس الات ر هدن رک دلبا تاصاوم ردنا تباجا ید ۱۳

 هزکضت دکد ندا تبع و تد وم ضرع ندفرط یکباره 7 یدلبا لاخدا

 قر ەل روق هرفسرب مظانمتیاغ هلکلنا ما یی راص>ا ماعط سراقلاوبا

 هلا هقیکم تانورشمو هد دعتم هعطا نالبدنا هیهت هللا هسفن *یاوا
 نلیدلو | عاهدن رش ٠ ءا  EEتک ازت یکیدرنسوک كسرافلاوا

 ردا باج دنرفاو نیسح رظن كنس ارز رو هللا هاش ندا رد نافرعو

 هداعلا ق وف ندتکىدلبا یداصت هئاذر هلهجو و هيلا راشم 71

 رولآ هبسانم هب وجا هرالاوس یکیدلبا داربا هبت رم ضعب هلن وتم راهظا
 كسرافلاوبا نکنا هدکعا ت تو مالک ؟هرادا هلتروص ون ران وب 2 یدىا

 لیکسشت هل ربا لیم هژ هود قر هیالپ وط یرارداچ لایک یمادخ
 سرافلا وا قر هیلکا یتکیدلک نامز یج دنا تکرح كنابراک یرلکدلبا
 هلتهح یکدلبا فیاکت ییرللوا تع رع هار ور هدکلرب هلترذعم ناس

 ماشحا هدلک وب بود رلبدآوا هار مزاع هلس هنوعو ی ندلارد

 یدلنا تغارف ندهاکح هاد هلو"

 4 نوک ی جندب شعزوب #*
 رهاوح سراقلا وباهدهار یاتا هکر د هد س هناکح هب اد هلق دلوا حایص

 تی طرف یرلک دلىا راهظا غم سو کتک كن اود ناتو هدنتنه وک

 ندنراق دنلوب رکشهاوخ هب هاکحو تح ندنلاح تشذک سو ندماتحاو
 هکرونلوب ا كب دنا سک نانلوب هرس مب كردىا تیط وطحم ناس

 ندنتکلعو دنک نی سهب رګ لحاوس كااتس دنهو سا تحایسردق 1

 بناجو بنارغ مکیدروک هدیح اس ماکنه نوسلوا ا الع! اهد

 ا دیگر دنلوا تیلدیا لقت کت ترح هرالقع هد هحرد لوا
 ران االصا هسادنا هناکح ملاح تشذکرسو ماو لوبقو قیدصت

 هدننمح یسلیالقن ینسەاکح هلت هح کدروشود دعا م هداز یوللا

 لوق هن ونا عم خد سرافلاوا ندنرلکدسلبا اجر هدانز
 (كردا 9
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 4Y + نرافلاو اة باکح #۴
 یدلبا زاغا هبهباکحو لقن لاح تشدکر س یت آ هجورب تردا

 ٭ ییحایس یحرب كراقلاوا

 كنادوفر ندنرایج هک هرصبن کرد هدرد | اد هتس هاکح سراقلا وبا

 تحایس كمردب هدقوابص نیح زرد سراقلاونا همعما نولوا ولغوا

 هدهب دنه لجحاوس هذه فلاطا لر ەر کر ارب EE نات دنه یکداباآ

 ردشلوا مراذک رطاخرب ارج قوج كب

 قرهنارف هجقا ولیخرب هد هلاتس یسهب رع تحایس هيلا یموم مردب

 هنندادع یرلناکرزاب یر كنهرمصب هلتهج تورن هدنف رط هنس نوا

 هل. اراجت ضع هدنس هر رج بدنارس اکب نوکر هدلاح ینبدلوا لخاد

 هاج لوا نس نوجا كا هب وست هز وکو تیّور یطاصم نالوا
 یرد هد رمالوا هجرکه لسع در دمزال كغاقلوا رضاح ندکج هردو

 "درب رج هد هسا شتروک چ وک تحایس زاردو لوط هلن وہ ھل ارت
 همگیدروک .دناوا عاقجوچ قرلوا یسجرهشرپ روهشم تاغ هروک ذم
 كمردپ ندسگیدلبا وزرا یتع رعاهدر هف رطا وا اعاد كر هیعا تعانق

 ةمزامو تایلعو ما نالکمزال هللا لوق هلترسم لاک یتفلکتو مما

 ندناوهتسهرب زج تاروس ندنناعل هرصب ردنا كرادتو ذخا یی رفس

 هدوصتم تعسو ابک ار هی هنیفس قجملوا تع رع یاشکناب داب هبیدنارمم
 مدلوا هار مزاع اهجوتم

 هرصد نالوا هدنضرع حرف یللاو هدن] وط حرز ویحوا هڪاتوو "

 هدنرهشحره یسهطقن يکيا لروکذ مرفروک  كدلبا رو یب نفروک
 ندناو هیس کد ےک هدعل قرهلاق تور هدارو هلته > کد شار

 نالوا صوص# هب هرول نم "هرب رج قرهلوا لصاو هنس هرب زج تار وس
 تواوا ت٤ رع یاود ناوک راست هلا جارخأ هنار وا ییایشاو هعتما

 ءلدلبا تلصاوم هبدنارس الاسو اتما تیاهت
 بواوا یدنفا بییح یعما راحت نالوا سان هدب دناربس كمردپ

 هلتهج یدل وا تاذرب ندنراناکرزابنیکنزوربتعم لا كنه رجو فورعم

 تمرح هداعلا قوف هنر زوا عیداوب یس هناخ هللا لاو نشود



  #۴ ENراهنو راهنلافلا 4

 ج هنلف ناسو هدافا ندنفرط مردب هرکصندکدلبا تافتلاو مارک او
 تدسمو یدرو باوج هلا لوف نک هیکندلنا نایم رد یداوم

 یدلبا در و وسل هر زوا تدناعحن ی ص همز ال عاصم هدیو رط هر سا

 اتش ات نااش كت رهش بدنارمس هحدم و هداروب هسان

 قب راتیلوغشم تروصو ییراوصاو تاداغ كنسلاهاو یب رایج نالوا
 مدا نامز را رھا هلا قف فشک یشناوفو لاوحا كنراک او

 هحاروا ًاناذ كرهروت یع رلشا الماک هدنفرط هتفه قتلا شب لصااو

 هثفدلوا عفدنم ید وزرا نالوا هدورد بویلوا اضم, هنوک دقشب

 راظتناو هگمدیآ رظدنم هندورو كن هتیفسر هدننع تدوع هجطو یش

 هربصد نامه كنیکرب نالوا شهروتک هعتما هدنارمس ندنارودس د

 یدلوا لثازهلب بش یتددلوا هر زوا لا نع رع نات
 . Eا م مدعم نوکر ندزراوا راوس هنیفس هب دص تع رع

 ههنا جا  Eتاغ ۰ تحالم دلو ن

 ناد نا و هن رار: 0 س هةر اود س کک اا ن مو دن

 یی راتفرو مارخ هليا بب رف قشاع تکاز لاک هکمدلبا قداصت هتسح

 شمر دیک ندلایمرابتخا هغلاق ب وشودو هغلواشوهس نامه هاکمروک

 یگ : رظل نداهبلا یم 2 هدم هساا شما طض یک هک زا هسلصا هو

 چ ا رت یج ندنسهراد لمحوربص نوت قر هيم هيم هر

 یو " ناهج ب وب یا ًاباطخ هنس ودنک ن زسکخا هظحالع یر
 نیسمرعا تافتلاو جر هم شع "هد ر وش هرا هب وب نارود تقا 2

 یوم هرزوا مکیدلبا تآرج هغازادنا فرح هناکزان هرم ضعب واوب
 یدلیارظدر هحولتفداکب هلتربح یا كرد, | فو وت هدر ییددلوااهیلا

 ندلاحو ن یداوا ناور هلو هن بوغا تراشاو مالکر جو

 ینلوا شلراط لی اش هدلاح می دل هفا ندنس هدرا قرهلوا نادر رس

 مد شرک هالا بخ قیعو ضا رع هلیب هیدن

 كناغكاوب یدشا ترقت کر هب راحر یا هد دطظحالمو راکفاوب ن

 هکلک باو ناخ وات دش هاتهج عد دنابط یعا دلوا هن راح ندلک ند سن هقرا

 ) یدائاب (



 1۹ هک سرافلاواةباکح #۶
 لاک هع راسفتسا نالوا عقاو ويد زکسزتساهن ههر وب نم تیا یدلشال

 هرزوا یهسلت و رما نالوا هرکلوق كن دنا ماخ مدنفا هلا مظعلو بدأ

 ر ن مذفرا نوجا زکمر و تیعر هفت رشت هر انو:

 هلیسمر و یباوج (هدیک هدکلر هسنارواب روب تبغر رک ا متا
Aا2 - مدید ملهدیک یکشتلاعم را شم روب عا یدتسفا ماش  

 لوس یر ر باد م اوو 4
 مدات ضا ندرکغلدروس تباحا هتوعد وب طف ملت ییکیدتا لج

 یسلوا نیبطم ندیدعش لکیاقو ر ولی بوق یزکفج هيلوا نایب و

 یدلنا تعارف ند هناکح هیاد هدا ول تولد یدید مرد ا صرع"

 ٭ نوک ج رکس شب زو

 یانشکا دان نیلخابص کلا توی ا هظحالمو رک ون "یسر ا

 هعسان تویقار یتسهفرا كنه راجو روشود یی هنیفس قحهلوا تع رع

 ءو را لر دهىد دان ادا هحر 2 ا معادلو | ریسخ ف ندارحام كحدلک

 ن رد ن د رد یھب رخ ا ےس و اود یرافاقوس راطو

 کا وا كغانوف كۈ یفیطا یک 5م ناک + مدن اردنا دات ای

 بلح یمیسح ر ظذ یساشکلد هر ظنءاحراخ كغانوقوبشا ۰ قدلوالصاو
 یایشاوعساو تا یر * قدلو | لخا 3 هن هناخ نورد بععرد كردىا

 مارا زار هدارو و قدر یک هر هصوصح نا ج لا ا

 كر هيد زرب رعاح ییدنفا ںواک یدعس هلن :ا ناس . یکمانا تحارو

 نالوادوحوم هلل و او ندلاحون ۲ نیک

 رکفت یتفجهلوا رجم هن هن كندب رعو و تاوه هلتود ییهست یایشا

 رظل ردعلو أ 2 ن رلت وب هد هسا | مدل اوا E هلا كعا هظحالمو

 رخ یر لو ا یسداتفا ثنسار الد هجو تویع | تلح یتقد

 ركب یش نشت هدنروص مددلوا بیکشو ربصی نوت نوتب و ردا یخ
 هرات مودق تویالشاص هعدنکیدنک هل ون هداشکلد لح وشا مدنا

 هدلاح یرلةدلوا ن ع تیاغ راه راج ددعتم نکیا هرز وا راظتا



 < راهثو راها فلا #۶ ۳.

 بز تر وصو مادنا نسح ردقنرهرانوب رابدلک هروب نم لح
 نامز تفا ندا رامرات هد رظن . یعرکف و لعع هد هسا ی را هبحاص

 هداهیلا یوم نام مرکف و لقع ندنرادلوا ناو نشح بحاص رد
 ندهدرب یارو نینزانوا بقانعتم یه راج هروب ءم هصالخ یدبا
 یدابارب ونت ی مسح مشچ كنسهداتفا قشاع كردبا عولط یکرنمردب

 هدوراشبط هلتهج یتیدلواروتسم هلب ارتش ول یترواو باعن اميلا یوم
 شمامروک ییربظن الو متحاناد مدل وبهداب زاهد هحردرب ند روکا

 ةسلا یکیدلبااسک | ندنغیدلوا نارود تفارب كلام هلاج و ناونسح

 وتر اهد تأقرب هثناو نسح هدیدع تارهوحم ییددلوا قرغو هست

 كن هر حب نروشودرظن هل روس قشاع لاج هک یدا شەر و

 ا لاک ناه یسالوارا فر هش زوسو ترب
 هد دفص كرد ا متر ناف رط تاغ اهلا یوم تاهت یدیا

 قرهروئوا هشرز وا كنر نالوا شاد ا رضاح نوا یسودنک

 قر هلوا فص کا هلکعا ما رام روتوا ید كن ره راح

 هب رتو تک ازن لاک اباطخ اکب هرکصادنراقدروتوا دنلوصو عاص كتخت
 نوت اخر رکید هغلزادنا فرح هنوتاخ هفیفعرب هدننایم سان مدسفا هلا
 راددوب زکناذ هد هسا مس همش یعحهلوا شو هتساا یدنا هسلوا

 روذع«یزس هدیاب وب ندرکف دو نداب رع هلتمح یکشیدلو | ندنسلاها

 ندمکیدمتسوکل دیور هجردوبهدنفح هسکرب هر دقه ی دم وزرب روک
 را تخ یزکو دنکییالوط ندرکشیدلوا لات لزسزکلا هلونق هلتروصوش

 هل | تک انو هوش لاک والثموب هاکعد نکساعا دع ندر هسی

 هدلاح یی داوا شک | قرغ هرو رسو روبح یارد یب رازوسیکیدلب وس
 هنوب اطلس هآ بونابق هنب راقاا بقعرد نوعا رکشت یافبا هنب رلفطا
 رهظمو لات كندسیک رب ج ردو هب ید هل وب هکشعا رابه علاط

 قراوا قفوم هسیک نجا رب رامدلا بیرغ هیابظع تمن ر ینیدلوا
 اہ! وم نکا رد نوساوا لت ان هكا هدهاشم یزک ارا ناهج لاج

 عو مو فطا اش هد هجرد تکی دع | لوم أم كتیاهد لر هسک یییدرعل

 ( قحملوا )



 ۳ ٭ ساغلاو اباکح #
 تمصعه هن رهش بیدنارسو یرکیدلوا ندرابد ین تالی دمت جلو

 یکی دلک نوا بس هن هنن مش بیدنارسو یملداوا یسهن كيكو

 نالف كجد ا تع رع هثنناج تاروس یخد نب راب بودب| هیاکحو لقت
 لر هسکی عدرا هن هللا ناههنامه داد کج ەدیک هلس هنفس نکلب

 نوت هلع «دیوفاو یزپ سرافلاوبا یا 7 یدتباتنشندن زکتحابسوپ
 كنب هری رج ناتسدته 7 رولوا یمدرقل هجتجوج هل وب زرکسکهدیک
 ارالد رمشرپ نالوا ی زک رح تراجتو رومشع هل ءاوه وبا تقاطل
 هلسعد 2 یمتج هیفارب تقو زار كردن | فیقوت اهد نامز یلیخرب یزس

 قرهشلا هلتلوهس تب اغ ملکوک و ز وک هنی رهش بیدنارمس عاطل |

 ماطر و شلوآرادربخ ندننورو تراجثو شعا حازتما هلیساوهو با

 هک هراح هح هد هسل ا روناوب راکشا یکج دن روک جوک كب همست قلربا

 5 دحر غنم ها سس ینکج هیههدىا ییفوت هدار وب ی هرکصن دوکو ب

 نالوا رعتلا ینام قترا كرهلوک هعید مردىا تراسج هکعا ناس و

 تادسحرککى درس وک رسیجد ندزفرطمزب 2 یدلشالکآ كتحایس هلع
 هدنماعم ران كر هی ا بلس ًابعطق ندلابخو رطاخ ییدعلا تبحو هب ورد

 طسب وللوب رکس نلوا نامش و مدان الصا ید ندرککیدنا باضعتا
 تراشا یملعهروتاو اید عنب هنا كت یندر وتوا هرکصندکد تا لاعم

 هد ایتمروتواهندزن یالوط ندیطعلو تاح> هجرد لاک هسان یدلبا

 مدتا رارصا هدعمر وتوا ہلا س ہر مص ناکدشنرکید نک هادم

 نابْشجاهدییاقمروتو اهدلح ناو اهنارا یشان ند نسم لا مار !اررکمهد هسیا

 کو داد ارناف كنسسااهیلا یمومهنرزوا كنو . مدروک بمانمو

 ینافوكن ردپو ینغیدلوا یزق كنب ربزو یبیثرب كنهاشداب بیدنارسو
 كن راتکلفو یتعیدنل وب هرات لعاف ءاشدام فیک كتسودنک هل.بس

 هد هساراشلوا بلاطو یغاراعاد هنسودنکی مارک ءانغاو احر هجا



 N ۳ اس ۱ ۱

 ۱ 9 راهنو راهتلافلا 1۳
 کیدا عافسا یدرقلرب نکیآ رک هدقاقوس اناع ندنفرط ر

 با تقد هنغیدلوا ےک ض حش نالوازادنا فرح كردبا نایمرد
 روما كن رد و ییکیدتا ظح ندماوسو هرهج ےب ہدلاح یکیدلیا رظف

 ےسقت رار هل یتناوارف لام ندا م ارو عمج هليمادخخسا هدتلود
 ناسحاوماعناه و یرغ كلو مام كنا هلا یوم یدابادعو قکجەدنا

 .ناسل قغیدلو | مدصوصخ تبخو تمرح هتسودنکو رکشتمندنفطلو

 هداعلاقوف ندغورد تایسحو جد اهیلا یوم مدلیا «دافا هلیارعع
 سرقت هدندنوب یدلنا لاعتنا هفرط هعشب جد هلئتسم ق رءلوا نوم

 ل وھع یا زف |تربح یس هيلا فخ ےکح صحم وح ںائج کم دلب | كارداو

 هر هطعن ر كع رلتدومو تبع نالوا هجا حور ندتشدلوا هبیشب

 نارق ی هلوا دوحو ك هدنامز ۳ یک ییدتا طاراو عاعجا

 یاد هلکغا برقت ماشخا هد لعوب بوبد مدلیا ناعذاو هلا لئالدو

 یدلبا توست

 چ نوک جزو طش زوب #
 هکر د ندنناسلسرافلاوا نویلشاب هبهباکح هنن هاد نوک ی سرا

 .تعان هتسلوا مصعنم دما 0 رە راج ددعیک ا. نوا نکا هدنیحاصمز

 و آوا ةاط رب نانلف صیصخ هنساطع كتفاص وس رب 3 هلل وشرابدلوا

 یب رکیدکی ورلیدروقهرفس لو بی رب هروک :دملحت بوروتک هروفغف
 هدیا یتیدل روو ه س هصالخ رل دو ونک هسش ديعطا ددعتم بفاعتم

 هکعا لوانتو لک |قرهدروّوا هشاب ینا كنهرفس بوتوط ندلا داززناق

 اهد زارب و ررب و نده ددل ةمطا هلبلا یدنک ردن | برشابمو ادب

 .قلاراو یدیاردبا را هوشو زانو زان ماطر ولو لر و لواتت

 كيارش قر هوا شون ید راهداب هل اراج دق یروفغقو ر والب و نوتلا
 كناهلا عود تشک قلوا لقءهالو تسم نالوا یسهصوص ةت

 هد هسا نەدا رأت اک ردق یساہ ز ترو صو ارالد هجو

 رەد هر و قشعو كردنا قلیفاس نور دلوط هلیلایدنک اهبلا یوم

 هدلاحو و رواک هنس هحرد قلوا علاض نوتسا معیعص لمع هعفدوص

 ( لک



e 

 ۳ 4 سراتو
 تابورشمنالیحا هرمصدرا نوعا رقنگو هسغن 4 طا رانا اوالوانتو لک |

 یدناردیا ا هداعلا قود یو قشع سا ۱1 ال وا دود هون

 هود د ره اکی كل ردا تنح اصم لز وک لژ وک هلا داراق ا ماعط

 ندنارش وب سرا-لاوا دعب بوتاد یسودنک الوا هدنکیدربو بارش
 هنن رب بارش بولا هک دن یدو هلا قشع د ن یدنا ربد هلا شو

 ره راج یرغوط هديا من كماعط .مدیاردیاشو قشع رهز
 یرلضعب و كلهدشناوخ ق رهلا یئالا یس وم یراضعب بوقلاق

 نسحب ر هقیطو یس هاچ و هکلبا صق ر هدنر وص هباشف هرکی جد

 تراهم زار اهدا ز كب هدصقر رک و هدکل هدنناوخ كرک ب ودیا اقا

 قرهیلرا ندع و ر نع رازظن هلا دازناق هداتنا وار رلیدلشاب هکعا

 یدیارذا ایا غی دلوا هدزک هن ل موزرا ز ا ها لا

 هرکصفدقد وقوا قارش قوجرب یر هیراج كداژناق هصالخ
 لام هک یدوقوا لرغرب قر هقاب هلتبحو رو رس رظن اکب جد یسودنک
 ردقن كیارش هنسشارثأت هنماق.كنسهقوشعم نبع شنا كتشاعر ۱
 ندنولا هرحصت دماعط تب اهن ید ترابع ندنمالک (رویلوا يلعن

 قداعی هلوص ىل هحمار لزوک یرع را لر هل روتک نادر وحب لومعم

 ۳ هژر هد او> وا | هدکعا ما | ماود یرثهدرظن نوت بقاصتمیوب و

 ا اوا ل مقر دهها تا ههلکا وب كدلبا صح هراتدیا

 ا مدع راهظا سهیلا یموم همکیدلبا بلط تصخر هوا
 توعارب یب * هرکصتدک دانا نا را کج ها تکرح هلب ۱ موزرا مب

aTهیکجتهدناروهظ لای رب والف هرن  
 یماود كع اعرو ت تمرح نالوا هدر کعح ندزکتکرح وب مد | لک د رظتنم

 .كغ|نیمأتینغیدنلو قشاعهدا ز كنسودنکر  ویلشالک | نککیدعا وزرا

 ردبکد بع یاج كم وک قلزسربص ندیکب نوعا مدار نایتسا
 ا نکیاراکشا صا یکیدلباوز را نەک وش اع ره

 ییماق مب مدن فا ناما ًاباوج هد هلیسعد: و وندیا یا ج ندن زککلکعا

 وارد هن ییالوطتدزک ین تاغتلا نالوا عقاو هدمعح نکسشمامالک[ یھ

۳ 



 ۱ ۷ راهنو راهتا فا ۳
 فوخ ندلا عنا ءو یرکمارکا و تزرع قعا مگ هلی یم جدنا کشت

 ند رک تح ساع ب ویلوارکلد کیدا تصح ر هلتهج ےکیدلبا

 یمغجهلوا راحود هراکفا تیناشر رپ انوک هن هدل اح یکیدلیا تقراقم

 یرکیراکفا اهیلا یوم هشرزوا مکیدید ی رطم
 قیس ٠ هدکب هتچن ره ا ۱ ۷ یههیش هڪ زکشددیا مک

 رورفم ندزکشب د یش هک یزکیراکفا هدرا مر دیا نظ نکسلکد
 اسم هعاعلاق ےک یکن هجنرب و ییاوج رکبسیلماذوا
 هدرکمح ) بدید مدنلوب هدتکر ح وب EL یرککحمدا

 ا ا ییعالکا یمغج هبفار یزس هجک هنبلا ندمارک ا و ترع مکیدنی
 یدراو هک ند هناکح ةناد هدلګ وب بواد یدید

 + نوک یجب ااسکسز وب #۴
 هکر د هاد ندنرغا سراقلا وبا هلبازاغا هبهباکح هنب یتوک یسادرف
 دا مالک یبخ رب نوا هلازا نس ههش كناهلایموم هنیرزوا كنوب
 ج ۲ یحاص هناخ معد دلاق هر 9 اسم هدمکن دلک هس هلی ارس هرکصت !دک دلبا

 نوت نوتب م هسبازلاق هداروا بودیک و ردا قارم نوجا معیدلاق
 دانا انا اصر هل س هطحالم یکحهشود هدا رح

 فود وعسلو |مینسم كسحندنکی دع الصاح تشما ندم ادافا ول

 هماع رع هد سم دلبا مس هک هدا تدوع نامه رابخالاب سودا

 هلیس هظحالم یتج هو اعلام هرقوذ داش كموق مم هی امعم بویلوا یضار

 رب رګ یشرپ راد هناعوفو بور و تصخر همغلقمزاب هلص وپ رب طقف
 ًاا طخ هب بولا هلا یلق مالک لصاح ی دلبا هشت یمکلکماخا
 هلڅع ندنک,دلباروبحم هتماقا اهد نوک جاق رب كل همهم روما ضعب

 اجر یتسمالاق هدقا رم مهسیا نمروک قلاراوا یتسودنک بولک رکا
 ندشداژناقامیلایموم هن رزواكنوب ۰ كداءالاسراورب رحتهرکذ رب ولاوب
 تاشورفم ںوردزک ییراود هفاک كنارس لردبا لصاح تستما هدانز

 ن م تاغ یب هاکلک یتفو و وا هرکصندک دلبا هنارا نتا زتو

 راهب راج ياطرب بقاعتم یناو ی دقارب بور وت وڪ هب هطوارپ
 ( بولک )



 o هک سرافلاوا راک ج

 یجدن رل دک ںولرکح ر دا ه وسن یرایش نال وا مزال واک

 یم هل دلاط هال و تار وصد ماطر ىا مدنا تورک هغات

 یسایض كشنوک هدقدلوا حابصقر هیمهلوا ر دتعم هفم وب وا ردق ه>ارص

 هدنارسراب رب یهذنک دن رزوا تا زن مکیدروک هدک دتنارپ ونت ییهطوا

 زهب راج ندبا تمدخ هج یسگیدنزک هدنجماهطوا بوقلاقو مدنا نط
 هلا هه رص دش رل در وتک هسللا قاطرب سفن تاغ 2 هدیسلآ

 مب هسیا داراق مدرک بولا یراتنارپ لومم ندسلطا لش شفلشیا
 و

 لبا بی رفاد مسدترب الا یعوم هدمکیدلیا زا یضلقلوا ما رم لئان
 هب اد تولد یدرب و ییاوح کود ط رش یسعا سس كیا دص هدعالک

 کیدا بودبا تحار بولک همهطوا هدقدالک | یشدقلاق

 یدانا تعارف ندهباکح ەن هل لو !ماشح |

 نوک ی جی ناسکسزوب #۶
 هکر د هنادندنناسل سراغلاوبا ب ووا اد هب هاکح داتعمر ن وکی سرا
 هک هنرهو مدروکت اقتلا هجر د لاک بولاق هدننآرمس كد اراق تدم نوک ید

 راو اقشعله ارکلان هد هسا یدلبادر نبر ااا یوم هسمدت اوزرا
 ی دلبازازحاندهداعلا قوف هدعاسم نالو !بنس هس هیلاعتداعس

 نالوا اکی سراغلا وبا یا ًلاطخاکب نکا را رک هد هاب رکھا نوک

 یس هف اک كرايش نککیدتا وزرا ندملدلوا نیما هحرد لاک ند کت

 هن رزوایکید دزرکسمردن ادریشراکب هدزس طقف مدرب و رارق هکعا افنا
 زس رکیدنا رها رواوا كعد تراقح هدلاح نککیدشا همش مدا
 لب زاغا همالک اهلا یموم هدنگیدر و ییباوج عهدیا ادف یعاجت نوجا
 یتداعسو تحار ےب هسیاراو نکتماکی هدلاح تەصحرک ۱ سرافلاوبا

 کیدبا مق هزکغجهلوا رادافو اکبد,الایا ن وا كلوب نکسلغا نیمآت
 ج اود زا سدقم طب ر نوجما كماع | تقرافم ندع ر رب رمملارخا یلاو

 یب یرامالکی لواكناهملایموم هن رزوا یکیدید مهشارب هلرع رکیدکی هلبا

 نوت عسل یک راکفا ییلکن یهرکص هد هسیدلیا راسم یان رد قد رغ

 الماک هصوصخو یش ندا نالوج هدعهذ هکنوح یدلبا ناشدرب



 هک راهنو راهتلافلا مد

 اسم RO : بواوا ندنواط تسر رس ا نو و س ")وب راغم

 و ارط یکح کا هلنروص کک هل هح ت ملاک ا اب ا

 كنالا یوم هيلع ءان یدار اک هع رطاخ الصا فیلکن و قرهلوا به

 ول وا اد یدل E هل *ا زار هستش ا

 هنارورفم هګر وک ا مرد از ا8 یر هقب هوا بواب زوب

 مدا رعا نط EFER EE شوخ هرس كمغيلکت کی

 ل وق هکل هحوزینب براک مدیا رظتنم هرکلوا رورسم هدا ز كب یت
mEهلیسءدروس دن .[تاحا یو ی :رکسومات  

 رشف والوظ ندنکد هدروک تاعر و تمرح هداز كب ونکی

 ۳ جاودزا دقع هلتهج ینالتخا كرم رلبه"دم هلا ناب یلدشلو

 هل هب ولو بت هچه دم ےب اهلایموم ندگبدربو یباوج یفج هیعلوا
 کش وا مدعتات هد "رک داع متعا هدر قحولوا لتا هتداعس كردنا € ور

 یاوحوب اکب وش راق هناغتلارد- - وب كکیدروک نیس مردنا بڪ

 یدلباتوکسند هباکح هناد توندیدالشاب هغملع| | لر هدكسرورو

 هک نوک چکا ناسکسزوب
 دا دعت خر ف هک رد هب اد هلا ادب هر هراکح هب نوک یسادرف

 دتسودنک بویمهلواردتقم هل قرا هکیدلوا نان رکو نالا هجرداوا
 هلمناسحا او تیانع كقحںانح قحا هم سل كب ا هکلکع |ادق* یس ره

 یگ ید اادق هع داعتعاهب : ووس هحردلاک نسو دنک و دج لر ك یمداعتعا

 یمج هلوا عراق ندمرارصا ندنکدرنسوک تدوزرح بوآو پب رغهداب ز

 ساب اظخاکب ویدل وب هدننظ کیدلبادرهلتروصیبط یت اک كرد ادب ا

 هزک زول یحیدنا رولک مزال کاما ا هرک هعقاو تاک رحو راوطا

 هرم هظح المر کسر د اراکف |لیدعتهکلب هیق ام عم مرو دب |باج هل ندققاب

 مکیدتسا ندزس هدنلولح هروک ذم تدم مر ربو تاهم نوک نکس هرس
 شمروک تراثح دسیا روئلوپ نان همنفتلا ےب بوسرب ورارقهارجا

 هلا e کصفدک دی درکیدم | رکفت ییکجهدیا ماقتا ذخا هنوک هن كن داقرب
 كب هدنروصیکیدلیا جاو دز دفع هلیسودنک ندنشیدیکب ولیکح هل الاحرب

 ) از (



 4V چ سرافلاو ادناکح #
 هدنفرظ هروکذم تدم هتشا مدلبا لرد یکجهروک هلماعمدب هدا ر
 یاهعدنک یدنکو مدیا ی رعت هلم جور جھ یل المر لات و

 ردقنره ردیمراو یلاعحا كمکلکع | راکفا لیدبت مدازنأف ولیکو س من

 دب كماعا تک کس هدمذتساا سکا طه ین >دیما یل وا تااصو طا

 مدار ,د مروسدب a یی دلوا هدمرادتفا

 نوا ےب تفراقم نددازناقو و DY ییدم نوک هک تاهت

 اهملایموم مدم هدب الب وګ یع راکف اهد هسه داب عج هوا ایر لکشم ك ۱

 تلمم اهد نوک کس كر یا عطق یبیما ندنغیدالک | یبهداموب

 تولالوب مدا هتضفلارخ دلتا راربما فسا ده سا
 داراق هدار وا رابدلبا باج هنس هرادرب نی رم لا كنار یب
 شمروتواهدنرزواتخرب كسک وب هدلاعیییدلو| هدنف ارطایس راوج ةف اک:

 لاو یکج هدا و مد القا هسک هلا مظل لاک كر هر وکح

 ردفنرھ مهد ندگیدلبا و کج هسا ںاوج تباہ نو ندم دل

 هسدا داراق مدلرب هلوا ردتعم هعلرضاح تاوجرب رب هد هنسدب | ناش رب

 E EES < را راو فاو ا
 یعدلک هرکشاب زکلفع سراقنا وا یا قرەلوا یک ر دا نیک نبض

 ی زکیدر و ار و هکلکخا د وتتسح ین هدب يدنا رک قعو ضا رعو

 هدا ز هعاق هدلاح تقیقح "ندنکیدلبا د دارا هلا لاخر باعع یلاوتس
 هنگ وا كت یراکفا مکح هدیا باغ ییاملآ ومو یدلیاریشآت

 ند هناکح یاد لر ماتشجا نوذبیدلوا تعاب هوا مانتو ود
 یدلباتوکس

 دک نوک رج و ا ناسکسزو
 هلاحوب داژناق هکر بد ندنناسل سرافلاوا هاد هدصدلوا حاص

 ع یدلبا تعراتسه هیهاددما ت وا ندنح كردا تجرم

 هدیگیدلیا ءدهاشم یداژناق ها بوبا یعز وک هدک دلک هات

 راشخا هدنفح تخ رنایلوا قبال الصا «زکنافتلا لمس هنن بودن

 مح هتاکش هدلاح تقیقح هللا لاحر رام یتدلوا مدید نکیمروب تجز

 ی کن نسقح رد هدکیلا لزس هش قالقا زهظح هوفع طقف ردراو



  $ TAراهتوراهنلافلا + `

 رکیلوا لاصو لئان ردا لوبق یمغیلکن هلا تبحم هجرد لاک بودونوا
 ممرولی هلوا ردنقم هش زککیدید هل دیماانلاحرب نب هن رزوا كلوب یدد

 هدافتسا لصن ندزکی رلکلوبا هلبا هد دش طنارش نککیدلبا فیلکناکب
 قلوا ماصولئننب دارم هدنباوج الا یعوم و روت دا
 هدرکدز ردیمز ال كع اددرت راها هدب ودن ارکفت یدازوا نوز وا هسا

 یکدد نکس رویتسا یمیمغلعهاوب هدنتظ ییددلوا یشرب زر نع ندئ

 لیدبت یعداقتعا طقف رکسزب نع ند هلجج اکب نکناذ مدنفا هنیرز وا
 مهر ولی هلاق قيال هزس ابجع مهسیاردیاراد هکل یمسوما ردا
 اکبهدتفورب عه تبا ا هلا بصغر هاغلا قوف هلتهج مکیدید

 تایسارمنانعم یعرافیلکت ندیانسنحار نس هلتمج تکی د< | تیح

 یک كنس كساکد قيال همافتلا ےب الصا كسر ویلو, هدلوبق مدعهلبا

 یس بویمرتسوک ددرت قترا مدرو دبا باجح ندقییضت یی همنا رف اکر

 نامزرب هسیا املا یوم بولوا لصاح همهرتد اکب هجید مروغارپ هنلاح
 هل وب دنو سراغلاوبا هلبا زاغا همالک هلتدو رپ هرکصذدک دشا توک
 انک رحان وکه نهد رکمح نکیلوا رظتنم هع رها بویلک هع ر وضح

 عقوم عيدنا وب تفولوا یدنیک بوة كر هد مرریدلب ندزارپ
 نوجا م هقوشعم هرک ضعب هدر مدا فوخ ندنف سوی وا تالاحو
 ولناطناح ا کا وروشود نج دا ناچ یاد هلسونم هحر دەت

 هراحر هد هسمدنارازا عن رط صالخ كعدنک كرد ا رکفن یه دلوا

 هلو ااضار ما یکیدربو كدازنافوهدقهل وب سوبح هکنوج مدیا مهلو

 راحود هلا لحس میدنلو هد هادا مدنشود ردن ره ندنکودا

 هلکنوب مدمهلوا ردتقم هکاکمرب و ربخرب هح ییالوط ندنک الف ممیدلوا

 هدککب نوکر ه رخ کج هروک هلماعم انوک هن ندنفرط دازناق ربا
 هرز وا لاومو مدعا یشرب هدناملوا تدم هتفه چوآ هدم هسدیا

 فقاو هب هجتت ندنکیدتنا راجود هل ارپ بیاج یب مشیللوب هدراظتنا
 تقو قحولا تامولعم تان مدلا هلاییلر اکادف واردره نوچ ا قلوا

 نیلحابص هرکصفدکد روک تقو هلبا ساب لاح هکر هک هلی وش یدلک
 ( ,دکنک )



 ۳۹ 4 سرافلاو اهباکح ج
 نییرلک درک هم هطوا كنه راس ردق یتلا شب ندنفرط داژناق نکیاهدکنک
 . هدئروص شمالروک هدبدنرس هدنتقافر كن هموق رح "یراوج مدروک

 نا هنسک نالوا هدنماقم یسر كرلنا ندنفیدنلوب ولمدا مقاطرب یل هلا

 یمکلکخا بیقعت ییسودنک هرکصندقدقاب هلتقد اکب تدمر قرەبچا

 وچ هتعاطا لوح ییدلن و هلنا روطرب چبا و ییا رف
 هش ندهاکح هاد هلکمر وک ۳ رعت ماشخا كرد مد الک | یمیدلوا

 یدراو هتوکس
 ۱ 3 نوک ىج درد ناسکسزو و

 كيارس هکر د هاد ندنعا سراغلاوبا هللا زاغا هنهناکح ن وک یسادرف

 نکیآ هر زوا قمتیچ یراشبط كلر هلک هب وق بوشالوط ندنفرطره
 لاؤس هن رپ كرلمدا نالوا هدا رلکدتسا كمر وتوک هلحت یتتقیب
 هدورابا ندرملدلوا نوذأم کمر دا هرس كل ذم“ مود ر ندیگیدلنا

 هناي رار هلرلن | لر هیعد یشرپ یه دن رزوا کدرب و قباوج یکسرالک |

 نداروا قرهجانکلب هننفس بقا هتءیرملداوا بک ار هب یکرب بوشا

 ندننکلعدنوتاوغینادوض یکهدرمنلدعیحهرکد نیکنا ۰ یدلباتکرح

 هدتقورپ هو ینکددرب و قر هلوارسا هنسودنک بو یتغیدلوا
 و ودا ا هتل قسمامر و تصخر هکاکلبا تد وع هورصل

 ۹ ع

 یر راد هباملا یعومو یکدالیوس یشرپ هش رزوا كنوب ید رب و ريخ
 شمام تا نام بس كنکیدابا تیعبت ندنس .ودنکی نب ندنکد<ا لاوس

 ودنک هد هسا شلیا ماقتنا "دخا هلهجووندند اتاق مدالک | یتغیدلوا

 هکن وج مدم هلوا ردتعم هتناکش ندم یدل یمبدلوامهتم هحرد هل هدندزن

 یعطوو ردپ لصاح ا مدیا هدننظ مکج هر وک هلماعمدب هدابزاهد

 یجتركرهروک نارکك ب یمتراساو كردبا رطاخرد 9 هیمهز وک ترا
 هکلکعا تمدخ هلتفادص هیفام عم هده هسیدنا نوح هداز یرلوک -

 مداربیحاص تباردو تیج تاذ نالوا مدتفاو مدلبا رصح یعدنک

 هداز ند ندمیدنآ یس هناقا نسح ځد قبرا ماو ندنغیدلوا

 یدبا ررتسوک تیئوت#



۱۳-1 TUOT aL aaa 

Nی  
 a e نوا كمرک هنن زفر وک لاشتب یرغوط هل ام

 روا نکا هرزو | كەرەك هرفروک . ناتو رک بوشالوط

 نوع كل ورابا یرغوط هلام هلل رو مط هنطر وف رپ د دش تیاغ
 "ندنکیدلپا یراکزور لب ہرق سکعلاب نکا مزال یراکز ور بوج

 ا هددساا شابا تراهم زارا ردع ره نم رایهمک
 كراکزور لرد ا فرطر بید یهر ونام نوعا قمرا ترو ند هکلمت ییهنفس

 ا قو. كدر ویاصالو ییدریتوک

 یر هرب هرجهواج هل هراموسبولب ربا ندلوب ردقحمرف ز وتلا ندنکیدلیا
 ۳ تیر اج نلف ها بولاقیدقرط, لوم
 یراقو كن یلدا وام ناثلوت یوهح ع رایخهک ندزمغلدلوا

 تیاغراکزور تولوا نکس اوه لصاا لدنك یرغوط هاب رلورط

Eهدهساا شلوا تنوع ثعاب هر هلج ندنعد دلشاب هر ويه  

 یدالبا هلازا ی زنون هبیعع هعقورب نکیدلیا هدهاشم هدلو ًارخوم
 هزکد As بارق هنس هطا هواح ندتف رط E هو

 دادتسا ندزب قر هیلابح هدنسارا را هغلاط ك مدا قالبح > رب شود

 تقو صعب هد هسا دابا اب بودا تج م دكر وك کا٣ا

 هساصت ره : ۱۳ هشاک !ندوباکجیفیدلو لیا ض ر نده

 تون روک هدنتشاب قرد اب اب رفت مدا رهندا ه یک بو راسءبج ندرکد

 یزغاو قشب راق همراقو هصبف یراحاص كوب یتابو بیعک یدوج و
 وہ یراا تشودیرااوقو یروسو نو زوا یراشیدو كوب تیاف
 یورب و هباشم هن زوک نالق هسا یرازوک ق رویقو نوز وا ی راقنرطو

ES۴۳۳۱ الا. لوس یرککیلد هدنلاخ ياا  
 ا اتوم نده اکح هر اد هد ]گو تود ۰ روت 3 38 نشھ

 7 نوک ی هشب ناسکس زول #
 E ندیناس ا سرافلا وبا هلا زاغا ه هب اکح هن ینوک یسئرا

 یوم هدنکن دلک ۾ کو ۱ كنادو و هن ا کی دل را هباکحوب

 مجهوا یاد ۰ ۱ مایسند هعدادما ز مد مكس ئ LL < دس ملا

 ) مس هه (



 111 4 نرافلاوآهباکح
 نادوبق هن رزوا دید عولجر و هزم یمایح ندنکو دما زس ھن
 هلکعد كد ارولوا فات كدلوا , شماسعا قداصد هر ها شووانهد

 هجران قر هیلوا زمسحارو !فوخ ندزکد كردنا : مود رع
 لکا یشرب ورندتعاس نا نوا هدمها رول و و تعاون
 زدفو نوح ا مدارب یلاهتشایک منو مدههدیآ لنګ هغلحا ندمکیدنآ

 مردیا اجر یزکعیا رها یش ضعب نوجما كع ندنکیدلک نوزوا تدم
 ,یکیدید مردبا لکا هسا زارروتک هنره ندمیداوا لق نم ردقواو
 .نالج هل راکفا شملک للخ هنن روعش ندنهالکوش كمداوب هنیرزوآ

 كنشک یلا قر هبالکا ییهدام نادوبق ۰ قدلاقهقاب هنب زوب كرربر
 نوصسمتک موق رم هرکصندکد با یمایتساروتک كش رادقم

 یسودنک هجدیسشبا موق رم ینکیدلیا هش یخدییسلرب و هسللا ضع
 هد هسا شابا نا یفددلوا جات هم هسلا نوح ایک درک قالنج اکاد

 .قعالکا یکودا تادا راغه قلو قالنح هلل وا هدزمیگا كنادوع

 ,یددیکسروشلا هل رو رم تکو قرلوا باوجمداییحا هدنکدتسا

 صعب هابوضغ بو روک یتیرلک دم روتک ییکیدتسبا كجهج زتو
 .نالبروتک بولا هنن رزو ۲ هدنکب دلک كماعطیاهن هد هسیدك وبهدراوطا

 ,ییارب موق هدهسیا شاو یناک هتس هم وط كنیشک یا ی
 اررکنو یدتسا یتساروتکانهد بو با علب یتسهفاک هدنجما هفیفد

 رضا هال شاپ کا رار هز ا لکا ید یاش نالپ رونگ
 قال هددسلا شخسا كتا هلماعمد, هموق م یر ندرهلوک ناسالوب

 رلتانلوب هدیکنوش هلتمج ینیدهلامرط بوتوسط ندنزز وموا كنهلوک
 .كموق رم طقف بودا موجه هنن رزوا كمدا وا قردلا هن رللا یني رالف
 ا دا کا یا ارل ےل ندنغیداوا یک هلسوک یشرد

 بولاش یب ر ندرلناب روب هنهیلع هد هسا راشکسا قلا هنتلا یقادا

 یا کد یتسودنک بقاعیتوو یدلیاهزاب هرابهدنک و الزرع زوکک

 هلمج ورپ بولب راص هلحم نیش هب هتشپ وکه ل رالاقر هبالکا یرکیدتسسا
 ر هع | فوخ الصا ند م هلءاعم مزب تباهد قدمعهلوا ردتفم هغنادل

(1) 



 هک راهنوراهتلافلا # :ِِِ

 ایز اهد ندزس مرورم هنکب یزکیدتنا زس مرلتسود من اب اطخ ەپ
 وکار ولوا وارخ کغلقملوب هدنعاطا اکب ندمگیدلیا هبرت یرازبس دیار
  مکیدتا هزکعیفر یکیا یدمش زکه سیا رولوا كجد | تفا اخ هموزرا م
 برفت قتفو .ماشحا هد لګ وب بود یدید مردنآ ید هزس ی هلماعم

 یدلبا تعارف نده اکح هاد هلکع |

 ۱ ۱ ¥ نوک یخ | ناسکسزوب %
 هکر د ندنفرط سرافلا ونا بویلشاب هب هباکح هنن هاد نوک یادرف

 ندنفیدلاق لاح هتفلاخح بودا فوخ نم هلج ندنمالکووب كموق رم
 مز و یدلبا لکا ید ینا بولب روتک ماعط قرهلوا هعفد یوا

 بوربدشک د یروط قترا ندنفیدالکا یزیگجهدبا تیاعر هنسودنک

 کبد فسا ییالوط ندزشداروب هاب يرایلش یشیدپا
 رکشتم نوچنا زمدراتروق ندقلچا بوراقرچ ندرکد یتسودنکو
 نوار وبا مزب نسا فداصت كنيکربرکیدهنربیناممو ینغیدنلوب
 ا ا هرکصندماعط لصاا ۰ یدلبا قاب قکیدلبا یم
 یرمیدلوا ندنکلع یننق كرد !هلاکمیلابال هلم قلاراوابوروک تقو

 لاوس یتفندشلو ترابع ندن كرتسذک رسو نکو دنا هن زت داعو
 هلا اهتشا هج ردهن هدتغدروتوا هن هرقس هعفد ىج درد طقفیدیا رابا

 قر هنلوب دننظینجهراو هب وخ و ادرکص زار هدزمگیدروک ییکیدلیا لکا
 روصت یتلععا هرکد بوتوط قر هیلوا یربخ كنسو دنک تفوواو
 هدربحش م هلجج هچګ دبا نایب تغیدموب وا ون وا هدنقو رب محهطقف كدلبا

 هلشیدیکوب هل رعادوبق یتحو قدارا هراچ هغافتروف ندمدا ون قرهلاق
 هسلصت یدیاروتلوپ هدنلاح ساب ندنکد هيم هروکح یدنولوف

 بوبالک | کج هدیاروهظ هنطر وفر هلیسهرارقاوه هدرم رز واقلارا وب

 هبرق لرءزوب هدلاح یکیدتت هراپ بوپ راج هیاسیقرب یک هلسهجووب
 طولبمزب هک هراحهن هددسکحدلبا ديما یرمغج هلتر وق نوقیح

 یرلناویحهدنکلکویب رغصو رولبروکر دان هدرزکدوا زیگیدتا نظ
 .قرهلوا شوف رب كو كا هدنعسا (قور)رروسک بو اق
 ناف و هدر هتروا فد اصلا هلر | موجه هن رزوا شا

 ( یتحووا )



 E % سراقلاونا ةباکح 2

 هدنس هپ كشك موق رم كدروک یغىدلوا اوهر بوباق ید یشح ووا

 ا نوعا كعشود کد بولتتروف هدارواهشدا دوعص هاوه

 یخ دناوبح ندنکیدلبا لکا کرو بویلهراب یسکوک كناویح
 هلل راقت بوراقیح ینیرزوک تكموق رم هلیس هصب رب ندنسجا كنناج
 راب دّشود هرکد دلا ینتدلوا حور ندرب یتکیا تولد ین ید

 یدلبا توک ندهاعح هن هناد بود

 ٩6 نوکیجندب ناسکسزوب
 هدرا ماود هد هباکح ندن نغا سراشلاوآ هباد نوک یا

 هقح باثح ییالوط ندمعلدلتر وف ندموقم هلتر وصوب هتشا هکر د

 دعاسماوه قدلوا ناور هلوب لردبا ثح ند هعقو و و كدلیارکشت
 هدهاشم ینەرق « هرکصندقدشالود هدزکد نوک چ أقر هلتهج ینتدلو!

 هلی امن نائلوب هدننهج برغ كنس هطا هواج هجک دلو رلیااهد بویلبا
 بوجگ ندنزاغو دنوس نالوا هدننب فرط لامس كنس هرب رج هراموس

 یتتهج د راکز ورو ند متد کا یرمکیدلک ۵ نيب هم رهش ماتنأت
 هد لج ندنغىدالشا هکعا نوه ندنفرط بوئج كرد, | لیدبت

 هدنر و رح تقو زار هلاراکزوروا تب اھت قرلوا لصاح تبنوتعرپ
 یرزرفامبولاییایشا ندا اصفاندار واقدلوالصاو هنن رهش ماتنأن

 هد دفاسم حرف ی رک شدنوا هروکذم رهش كنادوبق كر هیلبا دیو

 ردا تکرح نداروا ندنفیدلوا یراشیا صعب هدانواناب ناشلوب
 تباغ یرهشاواتب قدلوا تع رع یاشک نایداب اهجوتم هروکذم لحم
 ند متع رع هباروا ندنکودیا لحرب ننه شخلوا انب هدنر وص بیرغ
 هرکصندکد تاه وسن یب راشیا شوو ااهد زغادوبف لصاملا مدلوا نوع

 هدرمیدلوا لصاو هدنوقلوغ هرکص یارب هلتکرح ندروک ذم رهش
 هدا ز كپ سد یس هع رک هلبس هج وز كنادوبق بودبا لابقتسا سکره
 هتسس ایلمافیب هرکصن دکدلبا تبحم زارب راید سوک ٹیر و رسم
 هرز وا لاونموب یدلبا هيصوت یمکلکعا تمدخ هش زودنک هلا م دعت

 ندنرلقدلوا ظوظح هدانزندنم هلتهج مکیدعا روصق هداشا یم دخ



  tkراهنو راهنلافلا + ۳
 ةتسلا كنادوف مدارغوا هن رادسج رظن كناکدن, نابلو مراقیفر

 یتسسرافا اوبا یار دیاباطخ اکب نوک رب هلک | دم ازت یتافتلاکبتیک تیک
 یگر یسو ادر هک یمیدلبا متر هک ریش رابس ردق هب یدع»"

 یکدلک ندلا هجو یکنراسا ل رەو س هدانز هلک در وک دعف رد
۰ 

 همان ز هج رد هن كما ن نالوا کی ۳ هدنوک یکتوکو مدتا یس ردفا

 هم هیر کي زا هلب وش مدلبا روصت یش ث ضعب نوعا كمرتسوک یتفدلوا

 هکلەج و زاکس ندنشدٌملو نفر لز وک هددنوةلوغع هر وک. هعط هاشم

 تففاوم هدیعب رجا ییفکو ید هتاودنک ا جو مدلیا تد یکم ر و:

 ندنفیلکنو كهيلایوم هن رز وا یسمد: یدلبا نام یکجا

 ار هنویو قلوا مراو مب هجم هلا باوجرب بوروک یعغید رشاش
 + ندنکید د ردیمکد یش روتلواو ز را ندنفرط رسارپ قلب داماد
 یزکمیلکن نکیدیا هنسلوا شقلوب «دسهذم ےن رک مدنفا ید

 سر و اوج مسالا قا بسک هلا لود ۱
  1۳كليا لوق یمالسا ن ند مد رک رکو نت هیسلا یا زا نالوا ما

  eنک( شارپ و - ی یی رد

  8نر هلکعا برون ر ماسحا هب ۱

 # نوکۍ ج رکسناسکس زوب +
 ندنابنل سرافلا وا هاد هدفدلوا روم هلل ادبشروخرون ماع نوک یساذرف

 هداموب تولوا لزوک ردقت ره سن روف یسهع رک كيلا یوم گرید

 هره ذم كعا حاودزا دفع هلیبسودنک یرهلوا وابسخكي هدمتح م

 هلت رثا: دانا هدام 2 هيم ثیسل أ رول یعبدلوا هډ امر ر ونفوط

 یور ندیدم ریدلب هنادوبف یع راکفا قحا ۰ مدلبا نت ندحو زول

 سوک اضر  oer«یدلباتیقیک نام ه مدد ام

 هدلاحر رورسم هدانز ۵ لبه گیدشر وک هللااسنز بد نوکر هنن ر زوا كنو

 ندنکیدت ابات انوا قلواججوزیزس مردب سراةلاوبا اکب قرەنلوب
 مهدننظ زککح هبع ادریرایش مکیدتنا وزرا مبو غونع هدانز كب ییالوط

 ) هلیسد (



 40 ` %0 نرافلاوپ اتباع رک

 شیوا 4 یی بود نم عسودک هلی وب ج هیسص
 تمدخ خیدلوا رظننم ندزس هلبا زاغا همالک هموق رم هدنگیدلیا لوس
 كنسودنکكر هوس ینولغوا كنب رب ندنراجم دنوقلوغ نی هک رویلواوش
 فسا هکل هج وز رل هعفد جاقزب نب ندنفب دلو |یعهحرد لاک اک ید:

 اعاد مردب هلتهج ددلوا تدور زارپ هدننبب لزرع راایلماغ هد هتسیا

 ینبنوکی سقربا كر کیدتبا جوزت هلک زس هيلع ان یدریو باوج ها در
 هرکصندکدلبا لاح نایب هعردن بویتسا یغلقلا رارکت هلبا قسیلط#*
 هلح لبا باسضنا یمتشاع ےہ ب كرد. | راطخا جد ییکیدلک مزال لج

 كن سودنک ن هنن رزو تر گد مردبا اجر ییکمردتا ارج

 نوک یسنریا كني دلایزس هدمهسبا رضاح هکلکمروتک دم رب: سه
 هسا رد | لاوسیتبحو رونو هد هلم اعم هن اک نیکی ردب همد | قرلطا

 هدرگیدیا ارجا یم ندید ¢: سس اميلا یوم هدنکیدید مر رب و باوج هنآ

 ییکیدتسا دن هجر وینباوج مردم نیم ًانیزس هنفج هیلراط كءعردپ

 اهبلا موم ندگیدلبا دعو یمج هدیارجا ةهلسهجو ییدتا وزرا
 اجر هن رد نوجا یسارجا لزجاودزا لوا نارب قرهلوا نون ندنو

 هرکص تفوزا رب هرزوا مدعوو ج وزت هدنروررم نوک اقرپ تباهنبودیا
 رف ندزرگیذتا تعاقا هد هناخ رکید هلم هج وز هسی از, مدلبا قيلت
 قرهلوا باوج ن هدنکیدلیا لاوس بس كن هعفو بولک یردپ كن استا

 لوبق هکل هجوز كر هیفسا یسودنکو ندنفیدلوا یتبح اکب رک ہم رک
 مب هيلا یموم هد هسا مدد مدلبا قیلطتنویجا كنا ندمکج دیمهدیا
 كنس رک رک ییکیدتا فسا ییالوطندمهعقاو تاک رح

 شلبافیلکت یمغلقلا رارکت هلتهج یکهدىا تشلا بسک هلک 35 دنک
 هلح نوا كلو بولوا یک رت سوک تعذاوم یور هدب ندننیدلوا
 نود یدید زرولوپ یتسهراحرب هنن رزوا مکیدلیاهدافا ینکیدتا اضتقا

 یدراو هتوکس هاد هلغلوا ماشخاا

 نوک یتینزوط ناسکس زو ¥
 کرد ندنناسل سراشلا وا هللا ماود هد هب اکح هیاد نوک یس اد رق

 ۵. تم



  #۷ iEراهنو زاهنلا فلا 4
 کردیا هلاوح اکب باعا مدانوجا هلحو قرهلادونشح ندشوواهد

 ارحا یراحاودزا یسم اشحا بولو ینقشاع اف کا

  1یتسهج وز مدا نی یک یا رو تفو هح

 یکردتا قیلطت بوریدناق هدل وب هعشب دوحان و دخا ی ب

 بولوا ولعوا كلر ات ؟ مان رع كدا وا بولک بان هد هسا شلیا تن

 ندهتروا قر هقارب هن رال اح یدنک یرلناو نکج هی ا ع وج ر ندنزوس

 شل وا نوئ ندنیفیکوب هس | شواهد یدلیا حالصاین: رانی كر هش روک
 كردیا اطعا هسقا قوحر کی هلیس هظحالم عجهلوا نورع م هد هسلا

 نا بلوا بحت اکب هشاا ىدرو تصخر همکلکعا تدوع دیهرصت

 هعدنکو بوقیچ نددنوفلوغ هرکصندق دلنروق هلهجووب ند هجوزر
 هروک ذم لح كدلباتم ع هتاروس ابک اره هنیفسرپ ب ولو رلعیفر قاطرب

 هدنار وس ندیدم هلوب یک ردیک هرصب ینوک یسنرا كنلضاوم
 یدلناتغارف ندهباکح هب اد هلغلوا ماسحا هدلګ و ۰ مدل وا روب £ هلا

 نوک ی صجناسقطز وب 4
 تارو هکر د نذنخا سراغلاوبا هل ازاځا هب هباکح هناد ینوک ی ستا
 واس یرایش رابسو هشا اشاعت ناناش ياط و نوزک تاع شاه

 روهشم هجندم عیدلاق هدارواو مدلیا تقورارعا هللا هجاک|ندنغیدلوا
 نب مولوب لزوک ضعبو هدنفارطا لرم شو ر دیک هن رلماج- نالوا

 ا 9 ۳ رضا بنر ی

 تفوزار 1 راولو ل ۱ ۳ و هن دنک هدنناعل

 و او مدالکآ نغیدلوا قوذ انا

 هدیگیدلبا هراکح هنسودنک ی دی د  aکر تولوا رز

 هليا عت هغی داو فست ییالوط ندنکالف كکددروک كنس مولعوا



 17 1 و یا ۹
 .دحردلواو مهد د لیگ هدتفور مه هنب ز دکو لا كيننج یانا هکنوح ۱

 ردقوا هکلب لهسلوا شعا لقن هکیردب یدنکه کر دشلوا یرثاتاکی

 هدایز كي ندنکیدرب و باوج سوح هد هن رزوآیکیدد نم هلو یرثآت

 در هر هاب ب ییالوط ن ندیگیدتنا فداصت هز ورتب اغوا تولوا نونع

 ىا را ندنکیداک شوخ هداز اکب ہک هل اکمو مدلاف نونع

 هدمهناخ منب هدزکیلک ۰ هره ش رودبار هک دنک تبحم مگیدشبا س
 هدابند هذمهسیا مدار ناماسو تورث بحاصو نس» نیکی تا
 بولب راصهع وب كر هد مرلبا لود هغلد الوا یس ندنفی دلو ا مهسنک محه

 یشن نام هنسودنک هزز وا كنو یدل: :الیبقت یتب یکی دالوا وک

 یرغوط ںولوا لخاد هرهش بوقلاق ند هاب هدکلرپ هرکصددکد لبا
 روکا کوال نی س هش ا م هدا ز لا لرهش هد" کی

 كعج كوب ردن ا لوح هدورګلا هدنعب دحا یوم یسحوف لصاحا

 هل هک ندسشجیا هاب روک ذم هدکل رب و یر رک ا

 قاربهدربهتروا هدزمغیدلوا لخاد هکشوکرهداعلاینوف ینانیبزتوتاشو رفم
 بور وتک رهسلا یکی هزب راه راجو ندقدناق هدضوحرپ ولع هلیاوص
 هدرلقاط یروفءفو نح هداروا بو دیک هب هقصرپ هف ست کس دنک

 قیعوضب رعقرهروتو اه: هرفسرب لز وک شلدانود هللا همعطاع ون یلیخرب

 نالوا اکس مولغوا هلبا زاغاهمالک یحاص هناخ هرکصندک دلبا ماعط

 هک هلب وش مکجهد | نایب ر رسا ضعبنوجما كمر دل فی دلو  هجر دن كعب
 هطارب هلنکرح نذارو ردق نوک شبنوا یکی تیدلوا مداع هتسره

 روک ذم کتو مرد اوزرا یرکلکر ار ینو لس ن تق وع
 یک یلاخ نامه ییالوط ندنهدلوا نوکسم هل ارانالف نوح كي هرب زج

 ۳ هناد وا نالوبهدنرب ره رددوجوم و وة زورکا هداروا بولو

 هکنوچ ردقوب مدا نالی هقشپ ندنب ییهدامویو ردلکد رايش شلروک

 لمن یناذوقیکرریداوا یسد ن کیدوسم كنسودنک نور
 قر هلوا باوج ی هرز وا یکیدید یدلبا میلعناکب یخیدنلو جاری
 مینو تعا یشیدا لعل ہزمس یهداموب كلا یوم نادوص هع.هطا



 اچ رامنوراهتاتلا ¥ 1
 نط هلوانکمیب رفت كنبنجار چھ هعقدلو !هد اروارانالبف هکنوجبواوا

 ,نیاهصک هکنوج بواوا یالوق كبقمرجقیرانالق هبلا موم یک کیذید مردبا
 :دیلعءان رارد ارارف هر وک ییایضهروک ذم تان اوج هدکدلیناهب هطا هرز هلعشم

 .تخورف هدزمتدوع«رهشبوراتیچوجمارا دعم یلیخر بو دیک هیهروکذ مهر زج
 هرکصذدمتافو هلب اس هب جتا رغب دناز اق یراع دقم یتلابم نالوا لصاح كردبا
 یدلناتوکس هن هلعلو |ماشخاهدک داک هلع وە اد ید در کس ردن اهدافتسا

 ۱ ننال $
 هکر د هلا ان هاکح ندنناسل سرافلاواهاد هدقذلاحابص نوک سنربا
 صومخ نوجنا تاسبا یتقیفح كنفیکییدلیا نایاب مح تاذوپ
 شوکو نوا زهر وط نسباسح اکب هداروا بور وتوک هب هطوارپ
 یرلنوب مولغوا ًاباطخ اکبو ی دسوک یتفیدلوا وساع هللا هجا
 ۱ 2۰ رتوا ییدید كرد باتتچا ندکشک هبهطا هد وروک

 ةعودپ یمعب دنلوب هدناروسر ارب هلکنو و یمکجهتسوک تقفاوم
 یمشدزاب بوتکمرب ندمندلوا شلبا نایب یکیدلبا وزرا یمکلکمریدل
 ظعح هدشیج بولا ی وتکم ردنا دمت یکحهردنوک هع ردب بف اتم

 هدکد لک نوک گجهد.اتکرح ىدا موره یا هکمدا نسعوب یدلا

 هرکص هتفه چوا قدلواناورهلوب بوچآ یرانکلب قرهلوا بکار هبیک
 .تماقا زادنارکل هنهاکشس بولوا لصاو هبه رج نالو ازعدوصقملح

 ایچ هک وزه هدک د لک هک یتدلوا رظننم هب هک نوا كن قرداوا
 ددع جیب ورب هدر رلا را هرکصندکد لیا هیت ینیرالاق هد ورا
 .ندنغیدنلوبهر وطهدرربهدرع ززواولدنبا هبهطا هدلاح یتیدنلوب هلعشم

 هدر داون و وفربن رد تبان ب وارا یروب وق هلیسابط لر رل هلعشم
 هن رز وا یکبد,دزرولوب وجبا هبا هکمردبا نظ ۰ ىلا هب وب وقوي مولغوا
 .سح یشدلوا کج و وجا مقاطرب هدشلا كالا بونا هب وي وو

 موزه مدالغاب با قر هردلوط ېب هبوط نام نذمکیدلبا
 هلکمر وک یتغیدلوا غ اهد كروحلا ب وجآ یبرب كرهکح و رافوب

 هنس كج هلک بویلما هبیذت یمکلکموک هغارط قرهدیفراص هب یغاش ار ارکت

 ن رد تباغهدنتلاغ اطنوکحیراقوب نب هللا بیاهدعب ید د زرولارولک

CD 



 1۹۹ 4 سرافلاوناتیاکح
 جاقرپ ندرملدلوب لزوک كب یی زوجا بونا هنو رد ردك هب وتر
 ردق کج هل هروتوک كسودنک مدارانتخا موق رم بو ر دلوطهب وط
 یتمدخوب نوجا ےب مولغوا زکیلواتناما هبادخ ًااطخ اکی هرکصندقدلا
 مردنا رکشن هزس ییالوط ندرکشیدناافا

 شلیااجر ردقنرهوید زکی راقرچ نداروب نبرد ناما هتب رزوا یکیدید
 تحار بونا هدنرزوا رویا هدارو نس ند ېب ناخ لوا هدمهسیا

 هدندقحرکا رد داع كمروتک هناروب سر یک كنس هتسره ارز هلا

 ها یب ٥ هزرکصتدکد ید ردنا صالخ نداروب یس ین كا شفلو

 هداشناوا یدنیک بوغارب هدناح میدلوا هدةمالغاو هد کا ناو
 تحاو هک معا مدار راکهانک ردقن سرافلاو | هراهب هعدنک یدنک

 مدنکت ادلاب «آ هآ ردشلف رهظم هنازا هحردو ین: یراترضح یلاعت

 هل وا هکنوج ردصو ۳ ععاولاق دتاکش ندتکالف مکیدشا توعد

 هذلا قلتروقو یدیالکد راج كا تدنما هنناقیظلت نا اک تست و

 ینالوط ندشدلوا قسم هغاوا راتفرکه هیاب هل وب هدب وئادلا ن کیا
 ردا صالخ ندارو نن قح باثح هتسلا یا گرو هر هسک حق

 ممد
 عساو هدا ز یرعقو بوشالوط «دننورد كن وف دھک نوت هلا راکفاو
 سح ی 5 , رو هدنرزوا راکیک ماط ر نگار روظ بو رک ندتفیدلوا

 ارادا شلو !اله هل یر كلوا فنر وب لی ۲ ن تتوا
 هس دو“ وقر بورا هلازا یمترا ب ےب لاحو a کیک

 ن زرسکمروتکر وتفر دق هر ذ ا ندمگندلس ی هوا صالخ هلا

 تدمر تویلورلبا یرغوط هلع یکكيلد ا روک مظعر

 داروا روک ندژرب قیراب جاقر كش رل و صر کد هرکصت دکد اک د

 ردقیکج هلب هچک كمدار رلاوب یکیدلک كراوص بوبالک | یی رلک دشارہ
 لرلوصبوتا هکیلد نانلوآرک ذ هدالاب یعدنک هلب راکفا یتیدلوا تعسو
 هاد نوید مدلک هن را هج رد هئا هد هس لو هرګ لحاس هلتکرح

 یدلداتوکس قردهالک | یتفدلوا برق ماشخا هدک دلک هلګ ون

(ON) 



 ۱۲۲ اونوراهاافا ۶ ۵
 چ نوکیمنکیا ناستطزوب

 هنره کرد ندنغا كسرافلاوا هلبازاغا دمالک هاد ةد-فدلوا حابص
 ینلدراعیح هتمالس لحاس یب جد هل راوص تولک هک مع هسلا لا

 ییالوطندمشداوا صالخ ند هیلبرمیدلوا راتفرک هرکصذدک در وک ی
 ندقلحا یک ما دلتوق نذتکالف یکلوا ردا انئودج بودا ہد

 مدابا نت ند هح بانجهد یععالخندنرش كنهرضم تاناویحو

 ن زسکغا دعابت ندلحاوس كردبا سح هلماکتامارب هدمدنک هدعب

 ندمکیدمنروکن سک كموره هد هسمدشالوط" نفارطاكنهب نج نوقلاق
 یجنرب ربا ده عم مدالکا یتفیدلوا شا تدوع بقعرد كتاخوا

 ندناناویح نکبا هدنفوخ مرولوا فلتو كاله لردبا فداصت هنالق

 نالواهدکعارود نيە هب هرب نج قحا توبمهدن اهدهاشم هل رار ف

 قرهرافبح یمب راصندعاب نوحا دارعسا لر ەر وک ر

 ندنرلکدروک یگراشا ی رلضع ندرلنانلوب هدکو مد الل اص بوحا

 لخاد هب یک رايد روت وک ب ولا نب بولک كر هودا لادنصر هرکد

 ید كنب رایضءب ندرابجهکو یتسود زب زع كع ردپ ینادویق هدق دلوا
 ناس یعیدلوا رو رسمو نونع هدرل هج رد هن هبال غل دلواول هرصد

 لقن یمیدلک هلتروصهن ههروک ذم هر رحو قش ذکر س هرلنو ن مدنا

 عیدلواراضرکی س هلجج كره هلک د هلبعحت باغ ید رلثاهدیکیدلبا هیاکحو
 كع ردب ندموق رم نادوبفهدءب رادو ذوا تنعل ها نالوا بیس هنانالب

 ۳ ا ا هززوا تفاعم تخص هد دلما لاو نا

 بقاعتمینوب یدرب وربخ ینکیدروک ینسودنک نوک یرلکجهدیا تکرح
 .تكموق ا هرکصادکد انارا فسا ییرفاح كتقلعو اب رقاراس

 هفمالر وط ویا ندرل ورد قراقع هبهرب رج تام ق ر هلیجا یسیدرعل

 ینددلوا رثکه د هحرد كج هیچا فوخ ندرانالفزع رادقیدلرب ورارق

 یکیدابا عج ناخ رابتخاوا هکنوج یدیغوب تجاح هب هلعشم هلتهج
 یدا رولوب هدطابتحا وللثموب نوا كماعا مسعت 4 رکید یر وهبا

 تماقا زادنا رکل هدنهاکشد» نولیدک یرغوط ه هر رج هیلع اش

 (هرکصندق دلوا )



 1 هک سرافلاوبا دباکح
 هسلا روتلوا قداصت هناناویح یسحو هدار وا دیاش هرکصت دقدلوآ

 بوقبج ههرق هدلاح نمی داوا ےس هلا حدو قوا هرز وا كا هلبافم
 هرکصدق دلوب وبا اصحالو دسبال كر هنارر رربهویق رکذلارام

 نالوبهدرعدن هلع كدلیا مسسعت هددرعب هدیروص قحملوا نرو رم دقاک

 ناداب نداروا هرژوا كجا ارمشا نیحراد هلا تخ ورق یی راشا تار ۳

 «دکفک هزیلوب هل ارورس لاک هرزوا لاوتموب قدلوا تع زع یاشک

 تئوکس سک اوه نوڪڪ یی دب تا قرەشالوط هدور هدهتوا

 یزرملدنلوب هدعو وم هز ىج ود هد هنو نادوصه هدن اف هح هد هسل دلنا

 یکیکردیک هلا یدنفارب یداع A دوح بویمەر ورخ قرەلوأ یرعوط

 یسرث هنوکو چھ لرهر ونام نگیدتا ارجا ندنکو دنا هدععاص اعاد

 هدهاشم یرمشیدلبا برق هغاطرب نوک یحترکس تاب كر هیلروک

 ندنوب و یییدلوایسج یلیخو ب رصو عفت رم تباغ عاطویشا كدلبا

 درس هار مداراتخار ندرایههک هدانناوب كدلبا بعت هج رد لاک
 را تا ار یکی دما رغ یو تب راد ها یی

 هدنکبا ناب ینغیدلاق بویم هل ربا اهدرب هسا تم هببس هنره رلیک

 یمهکنءیرادلقهد هحرد روا فص وتو فا رعل س هداک كرانانلو ا

 دیدنانو لاله هد اروزب رکا هاویا هلا ادصر ن رخ یس ر قح بولو

 زرولب هر هداف هر ند زوجا ردقو کیدتا اه لهسدارولوا

 چا كل هو وريح 7 هلوا راتفرک ههرطاخ هل ون یرکدر هدکد ید

 زد هللا ديما عطد ندکهروک لاکو دالوا قثراو بواد یدو کو

 یدالشاب هکمیااعد بوکوچ
 اکب یرر دک و نرخ كن رارکید هلیلاعشا ساب لاح وبشا كموق رم

 مدنفا ًلاطخ هناد وو ندنکیدلنا رشات هداز ندرهیلد یمجلدلوا راتفرک

 ندنوب روا هلوا لصاح هدنافه ندتهارب هدي دیعاان لاح هلل وب ی رعدنک

 هدا لح ی مارا قسهراحر هات ناح صل لوا نار



torراهنو راهنلافلا #۶  
 یتا ندملدلو لکوتم هعح بانج هلهجورهو رو سج ههفدلوا"

 هد دتلو ا لصاو کرا كغاطو ما فو اعطدو الصا ند هرطانع

 هسی رزوا مگندید ز رول هلو هزار هکر لافیح هنس هورزات بوس"

 لادنص ندیک ردنا لوبق یمتیلکن نوا مرطاخ هبلا یموم نادوبق

 هاد بو دقدقیح هل الاحچوکر دق هنس هبت هدعب و هنکنا كغاط بوریدننا

 یدلبا توکسقر هبال | داوا برق ما E I o هغو

 + نوک یججوا ناستطزوب #
 هک انقورکر ید ها زاغا دعالک ندب یا كسراع لا وبا هنيه اد هدف دلو | حاص»

 هدهاشه هبق لرشب رب عفت موعساو هدمت لد هيچ هنسدور ز كلر وک دم لح

 و ارد دما هدنرزوآ كردما برقت هه ناتلوارک د ند ر لسا
 ندنجاغا دوعو واغاب هلارمجز نوتلا هدنسغ.شا كناو كلج ر

 تااواطوزو وطر شم اا ندنجاغا لادص ی مرد هدرب و لواط لو

 یکرپ هلا اضت) هدنرز وا هجولر لو ندنجاغا سونا هدنر ز وا
 قلئروق طقف نمامیح هرکد نیکنا دیالایلا هسیارابا ترقت هعاطوب

 ینیدروا هلواطوب هرکرب هلازوپوطو و رلرهمک تفو یکیدلتسا
 ا هع د ىج ؛او ھه هو ارم یا قوارب یک هدلاح

 قجنارواوا ناور هلو یکیدتسسا هداج وا تبان بول درو
 نوتلاود ( راردیک یزرکد فولاق هداروب هلیکتسا | یدنک ناروا هلواط

 اا هدهاشم یتفی دلوا ,شازات هلن طخت

 ند هاو قر هوب دننط یغیدلوا مسلطر ب وی ودوا یطخوشا

 هغر وق سکر ه هن رزواكنو دلی تدوع هب یک هرزوا كمرب و تامولعم
 ج ەد هسا ا تنوع راهطا ییالوطت دود دئلوا فشک برس رب

 یر چه ندزکیم ا هکمادام ن ندنکیدم ا ناج یادف هن ر وغا یساقفر
 ناح یادف نوا رس بولاق هدار و ن رويا قلاف دارو

 عوقو هع رد بودیکه هرم هد یرغوطهدرکفددقیح نداری: قا مردبا
 زکسللیادعو یزککج هیلییلسن هندبیراو جا نالوا ملام هللا نایب ملح

 هل وب یرلیش مکیدلیا وززاندنراودنک ن ندر یس هلج + رزوا ست 1
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 tof + سراغلاوبادباکح

 كنود نادوبق راد لبا یتنت ینیرالوا قرغ «دسلاح یراک دملا ارجا
 ههر صا لوادر دست لرد ا هصوت یمغلع)وا نیما هنن رزوا

 تینورحهدییالوط ندنکح هیلبا رت نب بویلبا دعو یتکجهدیا تع رع
 مدالکآ یتغبدلوا نونع ندنفج هلرتر وق ندهکلوت هد هسی دلیاراهطا
 هبهرد یب هرکصندکد لبا عادو یارجا هلرلنانلوب هدیک هسیالاح هن ره

 ر هلورل ا یرغوط هن هبق بوهیح هنس هبت كغاط هن رزوا یراکدردنا

 یجکیا بولب ربا ندا و کا مادر لواط بولا یزوب وط

 ی > واتا من لر دا باغ نوتتسد ی هشعس هدشدروا هعفد

 مدلوا رظتنم هتاروهظ بوروط هدساتلا كن هبق هرکص

 دععالوط هدنرزوا كغاسطقر هیلوا عراف نداعد همح بانج قلاراوا

 مدلبا فداصت همد ارب نسم هرکصن دک دکل ا ردق تعاسر و بوالثاب

 روایکچ یناجو ضا و نوزو یلاقصو شاک ود یراچاص ندنشاب مداوب
 كنەناخر شلباندفارب وطو جاعا قرهتوطاصعرب هدنلا هدلاحییبدلو یک

 هموق رهیدا شروتوا «درزوا شاطر كجو هدنکوا كنسوبف

 ندا رورهندندزت كغاط هرکصا دک د 7 و مالس هلم ارنحا لاک بوشالقان

 كمسلط نداد يت ندعغط یرلیکو یییدناق طول ص نوح و

 قر هنایط هنساصع بولاق هغانایخدلو مدلیالاّوس یتغیدلو | ےک یسر

 ط ةف ویراک دلک هغاط هلا یدنقارلک هرکصندکد ابا مالس هداعا
 هدورابا اهد ل اس تقی نیکی لیدلو ی تک
 یکدلبااطعا یتیاوح یکج هلکمز ال مکلکتتالاوس هش ردارب لوس ناو

 هدا ز اهد كلوي مدتا فداصتهتشادنرف قرهلوا ناور هلو هن رزوا

 ند هعف د

 رد ینغیدلوا هبدملایوق هدانژ هاهد هدعهسسنا شعالک | یتخددلوا نسم

 هدا و جدلوا هس زوم ارا ارارکت یم اوس مالسلادعب هس اهنره مدلبا

 هدفازوا اهد نوا ا ادربخ ندتیفک هل اناسیفیدلوا یتامولعم

 یرغوط نیک دما نرخ ملا دنص وت ن کک عال اوس هنب ردار لوس ناتلوب

 مک «داب ز اهد ندرایکلوا نسو دنکص و مدلوب یوق رم بو دیک

 هدسلوب نکرولک ردب یا ًاباطخ اکا هسیاهن بولاقربه* ندمبدلوب
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 یشیدلوایرنا یک مسلط یک هذ راقوب كر هیلبافداصن همدارابتخا یکی
 ندنراب دنکب و دیک ه لګ ندنفیدلوا یرلتامولعم هدیاب وب هدکد لبا لاوس

 ریدر ویباوج کو دبا مزال كغرکوا ندنا ندنغیدلوا یراشادنرف ویب

 ردصخ* یرلک دلب وسكرانا ړغو اتوا ردا لت موف رح هن رزوا مکیدید
 هارو هاد بود یدد ردمزردارب كج وک من یرودنک هعرعط ای

 یدلبا توکس كلر هلس یتغیدلو|ماشخا هدک دلک

 نوک درد ناسقطزوب
 ردنا ادب ه هیاکح ندنرغا كسرافلاوباهاد هدقدلو !حایصنوک ی ستربا
 هد هسدق ار رڪ ردقهنره ینب ییاوج كراتخا یصج واو هکر د

 موق م هک هب وش ردشلوا بج وم یمن هدابز لاقم یکیدلبا هوالع
 فداصت الوا نوللوا هیعسل یزارادتخا جوا كغ اط هز اب اطخ اکی
 ا هد هسیا تا یللا هدلاس یییدلوا رکچ وکنککیدتنا
 شکوسح بولوا راستخا هل وا هلتمج يتددلوا كلام هلایعودالوا

 لقرف زار قرهلوا هدنشاب شب شع نککیدروک هعفد یییکیاو
 بودا تأشندنفیدلوا یدالوا بواوا كلام هج وز وبارب یکیدنر وک

 اهد ندمراشادنرق هدلاحمیدلوا شعازواجم یتشابزوبردقنره هسیانب
 ردیشات ندیگیدتسا كعا لهن هدتفورب 2 قحا مکیدنر وک مک هدانز

 هلل هطساو ولدنهرب مسلط زککیدتس-ا لب یغیدلوا كيك
 ردقوب مامولعم هقشبندنوب هدیاب وب مدنشيا هدمکلشک نکو دبا شلپاب
 تالبا لاوس یعندلو هبولو اتكلم نوکسمر هدنیه هنن رزوآ ید د
 هغاطر رکید هدلاح زککب دتیک ندلو نکفیدنلوب ردراو توا موق ره

 كغاط ر وک ذم ندزککجهدیا فداصت هب ارحص عساورب نالوا یهتنم

 یرغوط هفرطلوص یرکیدو هفرط عاص یرب بولوا لوب یا هدنکنا

 لوس ناساوب یناولرب لزوکت یان بودیکن دن سج رپ زس قج تا بولوا
 هکنوچ نکیدیا رذح ندکنک هفرط لوص زکسس رولوا لصاو هرهشرپ
 هامروا و ینبدلوا نکاس كرادا وتوک ماطر نکه س ر دیک ندلوب وا

 ندن رلقدنلو لوغشم هليا اعا نوباص راءوق مع نکس رد,ا قداصت

 ( یرانواص )



 Re هک نراغااوناذاکح

 كلن رلناغرق یرایسنجا ن نک ندفرطوا هل راک زولو اونا یرلن واص
 روهشم یرلنوب اص ككرلنا ید هدلاح تقیقح راردبا فلت ق رتا هنصا
 یددرذلاع

 رڪ شت ناب هرابتخا ly ندنامولعم عيدلا هنر زوا كلو

 نالوا هد-فرط خاص بو ییارعک قرەلوا ناور هلوب هرکصندکد ابا

 نفس ینایاو لزوک یر هاو یرالوب رکی سلاها تبان بوتوط یلوب
 نفایشاع وره ینهلوج اراک مدلوا لصاو هرهش ر
 فول امهلتراجت هلروک ذم رش ندیکیدلبا هدهاشم ینغیدلوا بکر
 بولک هغ اب مدار نکیا ردا اشامت یتایا لصاحا ۰ مدالکآ غیدلوا
 یر كع رد هدبدنرمس كموق مهرکصن دقدقاب هر حر ظذ هزع رکیدکب

 لص هداروا اکب و مدلوارورسم هداز كپ هجلبب تغیدلوا بیبح
 ی ب نالوا هللا دارناخیحدن هنرزوا یکیدلنا لاوس یمیدنلو

 یسکرب هدنایل ید موق رم ندگیدروربخ یتاعوقو یهرکصندناو
 ما شا ندنکدلک هرزوا ك٤ا تخورف نیحراد هارواو ینغیدنلوب

 دن « هدنکیدلنا ناب ینکحهدبا تکرحردق هتعاس ترد ییرکب بودا

 داراب[ کل غبار نوک وا کلر هدیکه دکرب هب یک بویلبا تنوتمراهظا

 ندمیدلوا شعاراکفا یدازناخو كدلدا تک رح ندر وک ذم نامل

 دعاساعاد دسلا اوه و مدلوارورمسم هدا ز همی دتا تدوع هق رطلوا

 كدلبا تاصاوم هب دنرس هدنفرط تدهزا هاتمح يیيدنلوت

 هراحهت هدهساا راو عج هتاکش ییالوط ند هلماعم مکیدروک ر دقن ره

 نوکر Te كلدازناخ ییالوط ندنغیدلوا لئاز منح

 بورک هرزوا قلا مخرب نوح ندنس هتاخ كبح حایصاایلع

 یب مدشفا هلا فووتزارب یب مدارپ ولتفایق ربسا هدلوب نکیا رروط
 هرهچ هدم هسیارویع اط كب رخ ن هن رز وا یکدید زکسمهروناط

 كپ یزس نی موق ره هدمکید رب و یباوج ردیلم الوا مل وح نکفایقو
 ندغیدلوا یرمسا كادازناخ ن ردسر اغلا وبا کما زس مرولس العا

 یدنک قح مدلبا تمدخ هرس هدانا نکتماقا هدننارمم كناہلا یوم
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 یدلبا E بور وک یغدداوا ماسحا هدک دلک هلګ وب

 ه نوک شب ناستطزوب #۴

 رتا اراک e سود مئ راد دن اد مردم

 لاوحا یر ندا کیا مدنفارمخ E و اک ردیف هدلاح

 0 رب ندلاج ر نالوا هدننیعم یدک یکم ترس ردا لوب

 هدر املا یوم هل سهح واوا ند تب و وزا یج وز کتا

 یدرب و قباوج رد شل با جاو دزادععكر دنا تعاطا ندنش دمەلوا ردتفم

 رخ ییکیدتا لهان كدازناخ كرهروک یی کید ار هداب ز اکب كئداوحوب

 ردهدرس هٌ تحابف طعف هد هسا مداد فس اتم ییالوط ندعس رو

 دارا حوت هلکنا نگیدی | 1۳ شلیا د اتع لید رکاارز

 قح کیدلو اراحود هتک الف هج وب بود ارارمصا «دنکی راکفا هک هد اف

 یدمهدلآ بسک تفافا تدم زر بونا هتسخ دارا هرکی لک ركع ا

 رولوا لصن كابوس یزکغیدلوا بولوا هد دن رس رس هوا هره
 نالوا یب وز ع وزد نارطتفا سو دیک کک
 ندگهدروکن ور كب هد یم ه.ذام عه ص ەدا عقد قیارطا راتخا

 1 لکن وب مرلب وس هو نالوا هداروب «دا ارناخ نوګا کلوا یلپس

 هل ورخ هژدسع د مربا نر ر کد دلو ا عراف نار کیداقتعا یکسا

 دون ثخ ندنعقوم یک دعو ندکیدتا باغ ییسودنک نکات ب ولت وس

 رسا هيلع 1 مدد رو ا سم لدل وب هدلاح دیما ان هلتهج تن

 کی تودنا دعو یت نکحهدب ار >ا هلم امت کیدتا هالا ب مود رھ

 e TR ج ۷ ازناخ ید نوا یسن
 ندنعیدلوا مدمش n از د هیفخ تروص كاملا یوم

 ید ی یدلوا نکحاس هدنس هل اخ كبح قرهلوا رو رسد ییالوط

 ) مکیدرردل (



 ov ا

 ن هجرد لاک دن وزو یعلدم ه هر و هل را او ۳ ۹

 كم زد ندی دلبا راه کج هیس | هدتفو رب جو ی د ندنغددلوا

 نک شوک نانلوب هد هف اسم ك راحرب ندرهسش بیدن سس كنار

 هدلاح ییدلوا لوغشم هللا داژتاق منهذ ام اد هداروا مدنیک تولیکح

 .هرکصذ دک د لبا اشاعت سان كن هنا نانلوارکذ مدلباقداصت هبهناهب رب

 رب هلرلیش .كجولرب هنا راس اهدو شلم اق هدنرزوا لحاس كرلسابا قاط رب
 و نیا :داب ز ز هلتهجم کیا دا هدها شمس رلک دلب اانب هلک

 ےب سس .ندز تا یلاوس وب یس) رب ندنرلعا هک دابا لاو

 .رانل اب قارحا اے 1 اتافو رداع مرب رویلیش لک | رکعیدلوا سک اک

 ند دلو شتیا تاقو تاذ رب ندنلاح و تد یس هدیدعش ندا
 هرزوا قمار ارد یس هفداص دح وز هد ه رىص نکجمداق ارجا هداروب

 .مجیدعا قداصد هندنآ رب هی ون هدنکیدر و یب اوج ردکح هلک هنارو

 تقو یحهللواارجا كن وشا مدلبا وزرا یمغلعجلوب سضاح هلتهج .
 یرافدلوا ر اوس رکاب یرلطع و هدا یرلصعا ندیلاها هک دا برفت

 ینیراک دلک هلی هیدید لاک سد كلاج ر ضب رایدلشاب کتا میخ هدل اح
 بڪار هنبرزوا ليف رپ كنسلاو بيدنرس ادعام ندرلتوب مدروک
 چوآ یبا ںولک كل اح ینیدنلوج تاود قو> ر هدشارطاء یتیدلوا

Aوشا ۰ یدتس | عم ناسک هدا ز ندیشک كم 5 وتوا هدنف رظ  

 ندنحا كةلخ ندی دتسا كمروک یتفیدناوا ارجا هلیفارطا | كنا

 نالو باتک روب هدرا هدرو لم لع مدلبا برف هنآ لح ءار

 بود رلیدالشاب هکعا اعد قرهلوا رظنتم هتسلک كلاتوم ساباپ رفت یرکب
 یدلبا توکس هلکمروک یتخیدلوا ماشخا «دک دلک هم وب هناد

 4 ن لا ناسعطزوب

 دک هکر د هلاز غا | هر هباکحندن نغا كسر اصل اوا هاد هدودلوا حایص

)۸ ) 
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 2 مر ن رتاغ یسهج ور كنافوتم تقو یکیدلبا نرقت

 ینکیدلک هدّیمع كنج وز یدروتک كك لا هدلاح ییندلوا کار

 . قیراک دلک اهدندداقیکنانوا هللا هسلا نی ءم تاغ هدنتقافر كن هموق محو
 ارقا و بواک رهدنزاس و هیات 0 هورا كرلتوب و مدلبا هه اسم

 رقن یکا یس هجوز كنافوتم رلیدنل وب رار هد یراتسود راسو تاعلعتو

 هلع ییلدنلوب e RET 2 وز توئوط ندنلا كره دنسآ ندناويح سانات

 قلئوا طواحم هل | ترکو کد هبلک توروئوک جد رانا بودا میلست

 تا قفار طا لح | ه لول راددلبا و 27 رزوا

 اشا u هرم هر کو اا یا درب رب نانو و

 هدنکیدروک ی تفیدلوادا افکت در ی E او شوک ندا

 یالوط ندا ۳ ما شنا مهدی ا فن ہل یمید شا بسک لاحه

 تانيح بودا تدوع ۳ ار دک و نزح لاک 0 ۳4 هد هحرد تاون

 E ندا ن ہریهذ ءداروآ مد 7 ۰

 یوم 0 .er 1۳ ا 8 یس ياا هدها نیم

 مد ار راستحا ییدموس دان اذ بولت نایک نام هحرد لاک ید هبلا

 ن هنرزوا یکدید مردنا بغل هتک دتا كا ادو یییدنک نوح ا

 قنرڅ رار هلا یرل_>وز هدنکلع و رديه هقیلا قداس كزاهلا یوم

 رب چیه یرلنا مدنفاربخ همکی دلیا لاوس ود راردیلکد روبح هفلقلوا
 ناتل و هدراکفا وب هل صا كکلمیکاخ دل رهش سکعلا ززغا روع هدتفو

 یزودنکو زردبا یس هکمریدتبا تخارف ندنراتبن بورغاچ یرللود
 هک ردلاغحا ندرلک در وتصخر دننراتوا قرع ەدلاح یراک دلنارارصا

 مرولوا رهظم هر هب در | تداعر مک ماند ندا اردو ییرابدنک جد دازاخ

 هداب زهرلنا هدزلاروب همی ط|یف ردشلیا راتخایتلر اک ادف وان وب هل راکفا

 لر هند یدید راردنا شتسرپ بوبا هلی ینیرلعهر حو بولد ا مازحا
 ( هاد )

 ا



 1۹ هک سراغلاوناهباکح ¥

 لا OREO توروک ششدلوا ماشخا هنن هدک دک هنا ارو آد

 + نوگکحیجلدب ناسعط ز رول %

 ثیح هک ربد هلا زاغا همالک ندنغا كسراشااوبا هناد هدقدلوا حابص
 ا یو تک رب کوس بروز دا ر راع ر کج یا
 تعراسم کنان قارحایسودنک کیدا هسلوا شموس ی دازناخ

 هل طرت كا لوس ییلکت ییدتنا یرلمدقمالوا نح یدیارغا
 یرهداموب هساصت رهیدن ارد | لاوس یمکج دیک بودن |حوزت هلسو دنک

 مدنفا ًباطخ هبیبح هن رزواكنوب ید اردب اد دج مر دک و نزح كردن اراکفا

 ییالوط ندمیدمهلوا ردتقم هدهدسلا رسا قمتونو ا ر دقن ره یدازناش

 ند ديم هد |تماقا هدب دنرسهد دم تدعهرکصندناعوق ووب و ما اه

 ا الا کر همکلکعا تدوعههرصإ بوقیخ

 , ناتسدنهبوناهرهش وکی ربا ندنکیدنسا یغیداو ازسن>ار ےب هيلا

 تاروسرب هدنگیدلیا لاو ینفیدنلوب ت یل و یک جایا هتلخعاوس
 تقوزا ك و یکیدلک هنا یا هداا ینیدلوا یبسهلوج هاو ۱ كنك

 ندنو ندهبدلا ربسخ یکجەد ا تکرح لرد, تخورف یتسایشا هدنفرظ
 هدنسهناش كبح هدلاح مددلوا رظتنم هزفکرح یویتسا یا هدافتسا
 ره کدو ۵اا لازا ی ردک هسیا هبلا یوم مدر وک تقو هنا ورک

 هخف د ره هرزواكمر دالک ا ی وبویمهلوا ردتعم هد هد دتا ترو ویچس

 یدا نعا كلوا یز هدنناوخو هدنزاځ هداسعع کل ید ماسه

 هدان ز لا ندر رة صار نالو اهدتس هاچ كنطراض تکلع ادعام ندنو

 یدازناخ هلکلکمروک ی رزق وب ردنا بلج هنس هناخ هلا ها ی رالزوکا
 یدم هلواردتعم وارد رب هد هسل دت | دیعا یٌعمرامیح ندعرطاخت

 رب نکنا هدکعا یس هغلقلوا قفوم هنتین ودنک هيلا یوم هلهج و وب

 مب مود رسا یدھکمنا كعشروک هلا مب هج ورا بولک ر سار نوک

 مدنفا ًاباطخ اکب ندنکو دبا مدا مکیدلبا فداصت هدق اوم هب دنرمس

 هلک زس مکاخ هکنوح ردلک دهدنن تحابقهد هسنارکیدمهروکل وا اهد نب

 هراکفا هنره یسودنک مدلوا روح هتعاطا ندنکیدلبا عنم یکاکشروک



 ٠ و راهنو راهتلافلا 1
 امو س كنسودنک ندنکیدنسا یکتا طالتخا هلکرس هسیا یتیم

 توعد تمرح كرلتسرت تح نوسر وط هل وش یفیدلوا قداص هنجوز
 یرانوب دسیا لاحهنره یدانارابتخا یتساوا قرح ریارب هلیج وز نوګا
 نکهدشب هدلاح یکیدعش ل هقاب هش ند | بلج هباروب یب لردبا فرطرپ
 هداز یس ااا ی ومو ع یربسا كعاخرب لزوک هدا ز اهد نددازناخ

 :شیراکهدا تکرح هرزوا كا تع زع هتاروس یزسو ندنکیدوسس

 ندتصرف لزوکرب هلل وب ردقهزکنکر ح موب هسا رلوا جه ندمبدلاربخ

 ماشخا هدکد لک هلع وب هاد بود یدید مردبا هصوت یزکنیاهدافتسا
 یدلنا توکس لر هروک نغیدلوا

 هکر د هنا زاغا هنهناکحن دنرط سرافلاوبا هاد هدقدلواحابص هکاتقو

 هموق س قرهلاق بحت هدابز كي هدرپ قجهلوا نون ندتءالکو ب ربا
 ندکج هدیه «دیا لورق ن و قسشسع نالوااکب كنناخک کاتر ابا طخ

 ندعرطاضولابخ هلهجو رب جهدازاخ هکنوچ منورحهدایز كپ ییالوط
 كک دنا تمدح روع ا ملکو ک یکعا سوه هرلیش راس ندنفدلوا رود

 ا نسودنک . رلتوساوفع ىع روصو نالوا هدیاباو ماش

 مود مریسا هن رزوا مکیدید مردیا نظ رازلوا رثأتم ندمالکو بو
 دیفاممم هدم هسا ا رویمهلوا رایت كب هدمن ال اکم م: ق رهلوا تاوج

 هدازناخ نکیدنا هسلوا شعر وک ا هلا عاخ نالوا اپنع نوع

 یدیغوب مەش ر وا نوت هنن هد هسلاراو کت ردقنره

 كبلق هکنوچزکسروبناوب لفاغ هدایز هدیاب وپ رخ ځد نب دنکیدید
 عاخزککیدتا تمدخ یکلوا ندشیدلوا نکمولعم هلتتهح یتایسح

 هدنراکف |یجهلوارورسم هلکمروک نب هدلوصو هب دن رسو یتکیدوس یب
 ردراو کم هد رپ دعتککیدلب ۱ ًناطخاکب هساا موق ص مديد کد و

 ندمت یدنلو نیما هدا ز هدصوصخ مکندلدا ضرع هرس هد هرص وب طوق

 زکیتسوک اضر یور هلکلکمر وتوک بولا یزس كر هلک هناروب ه 1

 ییاسن هفناط نب هکنوج مهلوا یضار هدستقورپ هر بخ هدنب بود

 ( هحوا )

َ 



 4 4 سرافلاواةباکح

N PA3 ر  aمدد ردعح هتلوت هد هلماعم هن اسعع ورا  

 نالوا هدا: ازاخ بوتو هدنسانتو 7 كغاخ مود رح ا لصاخللا

 هلکنو.د سل شلبا نیما کج هیعا لع مجد ی یالوط ندعک

 یتجی هل وا واثحهدام وب هن رزوا كنوب مدلسا اتجاه ندکمسر وکر ارب

 یرزوا بت هد هے سلا مدنل وب ۸ ا هریک ا هد ر و

 ۳۳ جل ا جر وک ییکیدلک كموق م 1 اعییبدلوا ٥ هر 1 هدنلا

 م: ) مدوقوآ نغدلوا ناز ا هلمح ووش بولا ی دهر BR a سل | هن ره

 ا ج وم رسم لور كب هب رک ملاک« نالوسعوفو هلم رسا

 رسا دی ارت ملز س رص نا وا نوڪ ا كلکم روک یزس ندد داو 1

 نداره کیک «درکه سلاروس وسهداب زك ید ازناخ هرقل ا نی کر ککیدید

 بوغاربهدرکفتهداب ز نب مالکو (ر دراکشا ینحهلوالصاح تدنونم هجرد لاک
 اخرا رسا نوا قلاتامولعمندنکی دلم اقا رعد یلاس تقیقح

 هطوارپ و بوروتوک هبهاخ كچوک رب تب هنبرزوا مکیدلیا تع رع ءمص
 كل لصاطا ۱ هلل زوس 2 هر ورخ هک اس قر هعارب هنا

 یفیدلوا قزح منب هدنغیدلوا لخاد هب ورتا عاخ بویمک تقو هدا
 سلا تکا كا هن ا یغیدلوا دارا م دل وب هد ززاخ

 ماشخا هدکدلک هلو هاد تونید مهدا فرعت یمیدلوا

 یدلبا توکسبوروک ی غیدلوا
 هک نوک ی جتزوفط ناستط زو #

 وا هکر د هنا زاغا همالک ندنغا كسرافلا وبا هیاد هدفدلوا حایص
 تایحر هرکصاذقدلوا قرح یدازناخ هدنلقن یہ هاکح وب سراشلا
 ۳ کک عامسا یتسودنک هدنکیدلیا ناب یتغیدنلوم

 هل مج ورک- یا ضیا ہل قر 4ب | یو هبلا یموم راب دلاق

 بر o4 گندروک هرب ندرب ۳ یوم م هکر ید هلا عورشهمالک

 سراقلاوبا یا لر هلوک ز ۳ كرهروک یمتیدلو ۱ ام هدانز كىو مدنا

 نال وب هدزکب روضح رس مدعا كش روک نوجا ققوفروق یزس



1 1 N TE MD e د 1 

 ر و او

 ۲ هک راهنوراهتافا 3 41¥

 فا ردیسیدنک اذان راد یسفکل وک لدار 4

 ندزکفیدلو تایحرب بوروکح هر ندر هلتهجککیدلب شم وا ق ةح
 ہزسیخدلوا تایحرب اعاد طقف رونلوا ےل ذ کعیدااقر م ییالوط

 كن رل به ذم یدنک هرکصندک دید مردنا ۸ زا یرکفوخ ردا هاکح

 یفیدراتروق ندشتا كره و ها یلیخرب هنسیار كنب ز هبناحور نی رومأم

 كلوي وا بوربدباب لوب رپ هدسنتلارپ موقرم سر بویالشاب هلسقت
 هرکصن دق در دشنوطیراشماقهد ځل دع > هث رزوا قر هریدقا شنا هشرزوا

 قرهلا نهنگ نسر همار هدفدلوا هصک بونا هلوب یهدنتلارپ

 هن رزوا یکیدبد یدروتک هب هت اخوب ميدلوا شلبا راجا یرامدقم
 روح هغلتعادلا یہ یلاها هلا را هلیح قاطرب هل وب لیکو س مب یا نب

 نکیدتساكعا بیقعت هدام قب رط یرکحوز رابتخا نوصت رکیدیا لکد

 ةرایشردقوب هیلع هاب یدلبارابجا یزس هسک هفلقلوا قرتحم ها كناو

 یرلشام ردق وب مدنفاربسخ هدن اوج املا یوم مدبد یدیغوب تجاح
 یمالسا ناد هلبا لر یکلتسربتب هکنوح مدروکر وبح ی هدنک هنارجا

 ندمبدلوا شع اٽ یکلکعا جاودزا دعع هلکرس كرد ا لو

 شا تأفو ینب ماقلعن واب رقاو مدلو | صالخ ندشنا بولو قلب رطوب

 ندب دب رس نیزسکعا فوخ هلمج و رپ ج ندنراقد لوب هدننط

 زس عاکرح نالوا عقاو هدناب و ع اا مدلبا تیعل هرس توفیخ

 زد شلو ا بح وم ید ینیھل كن هلجج وللثم یتیدلوا یع کرک

 مکیدشالوبق هکلج وز هل ربچ تاکلم یداراتخارپ ۹ کار

 قو ممسر هدزدبعم بوازاق مان هدرصوب قح ردیمولعم كسکره
 ااا اراشا بهاذ هعیدلوا شعا راستخا ینلراک ادف و نوا

 هلوعءوب تب و قشع نالوا هرس هلیصوصخو من اردو لصع ےن 2

 هل ارورسلاک ید هنن رزواک د دردشمر دلم اکد یعیدلواهن كعاراک ادق

 ردقو نوا قلوا ا ندعفوم كکب دعا مدازناخ یلیکوس من

 قماشبهلبا ےب و كلدلبا لامعتسا یمنوصا قشع كسراغلاوبا یزلیح
 ندش هدا ینیئدلوا هل ون كدر و رارف 5 هغ لج ندب دنرمس یکوکا

۱ 



 ۳ < شزاملاوا یا ۷

 فنب رزوا كلوب مدنابق هن ر لقانا بوبد ردیمراواهد مدا رپ را تح هدابز
 یکلوا دازناخ تكکیدوس كنس سراغلا وہا ہآ بور دااق ب املا یموم

 خدر و هر وعم قاحور یلام نوت رداکد یبحاص ناماسو تور یک

 یکیددمدرب و هداقوج كب دنکاح بد نرس یخد نوجاقماب هج وزو

 كس رویدبا قاز هل وب نوڪت مدارا لزوک مب یا ن هن رزوا
 بانج هدنکدلبا ظفح تدم لسیخرب هدزهراد ن مردقوا یئب یس

 ىنا گرو E مه كتان زت ر دقوا رکردیع واعم كقح

 نوت هج علو | قش اع هاذ كس یدنا لوغشم هلکنس مراکفا

 تولد یدد مرد ا ادق ی < دن روغا كنس س لکد ین اھج تور

 یدلبا توکس كرهروک یتفیدلوا ماشخا هدک دلک هلحوب هباو

 ۱ < نوڪ یجم زویکیا #
 هل ازاغا همالک ندننعا كسرالا ونا هن باد هددلوا حابص هک اتقو

 میش جا تباهنهرکصن دکد لا ناب رج مالکی بخ هدر هل اد ازتاخهکر د
 یک یسوزرا یدنک مراکفامنب هنن رزوا ا اي یشدلوا هند
 قارهوح هکبا هددسعو یورتردف یکلوا ردعنرهو تشدلوا

 ردکم یالوط ند هلماعم یرلک دنیا Sr « ا نار یعیدنلوب

 ادا ثم ندتکود امزال E لواقانارو ندتشیدلوا

 قرا ایشارکید هل :اتخورف نس هشه ا كنس هنیفس تار وس هرکص نوک چاقرپ
 ندسح ع و رفاسم هات ها هدکد لر وربخ کج هدناتکرح

 نیل د ےک بولا یدازناخ هرکصندک دلبا عادو یارجا قرهلا تصخر

 زاره رله راج جاقرب نالو لماح ینتارهوحت ود نکو مدرونوک هناهل
 هنوکر حه .دل وب هلتکر ح یکروکحذمو بک ار هی ک هداح رل دلوا

 هب هرصتخدهداروآ قدلوالصاو هناروس نرسکع | فداصت هب هطرو

 اا ناست ها یاب قرهلوا بکار ندرمیدلوب هنیفسرب ےب هوزوا ك

 نون «دانزكي هدنکیدروک ی مردب ۰ دليا تلصاوم هبرصیالاسو
 عقوم كناهبلا یوم مدلبا دقت یدازناخ هرکص ندنصعز ار بواوا

 یناکرحو راوطا كنسودنک هکنوح بولاق تجاح هش رعت یناحو



 ار راهنوراهنلآفلا اونو
 :بودنا هلماعم نس> هحرد لاک هدک دروک ا مردب ندنکیدربدلس یاو نسحو

 e ا 2 e شعب هدک دلبا لفن

 اا الف ی ند 0 ۱ دارا

 یحاکن هن رزوا یکدرب 9 قیاوج ییددلو او یسوزرا وب لا هدقدنلوا

 0 نوک نانو ا هل وعد نام >او نر وا 2 مردن «دعل تولید ادعع

 تولوآ ترابسع ندو م ایس و A | یدردتا ارحا رکلتش

 كحدا لفن هدا زاهد هدر هنس DN ییعووو رل يش هداعلاق وف

 ندمکج هدا لقنیم>ای س یعنکیا نران E هریااثنا ردراو مز !4اکح

 یاّمعا یفدلوا شمار وک كن 7 آش كرابش نالکص ما

 یدد هکسرابا

 یدلبا دا نوحا تحاتسا زار ازت نک هلح وب سراقلا وبا حایس

 یدلنا هلحرب دعاسمهدتکنا كغاطر بولالوب یلبخ نابراک ربارپ هلکنوب
 هدقدلوا نوک ی سنربا كر هلبد.ا تحااسا هک ب وان روق ررداج هداروا
 یش سلوا لا قو كاللا یطعا هب |یکلم قشمد یدنلواناورهلو

 یدالشاب هر هباکح هلهحو رک ذلایتا

 هک .ییحایس یصلکیا كسرافلاوبا
 هلهج و یتیدلو مواعم هکر د هللا زاغا هلقن ینشذکس سهنن سرافلاوبا

 نملارخ ایا قرهلوا دونشخ ندزع رکیدکی هدلاح میداوا تام هد ارت

 سوح كرلمدا طوو كدا رلد ایت ندقعح بانج یماود لاك داعسوش

 هدنراکفا کج هدا ماود كن رللام ده رشت هلهج و وب واور

 یتوک یسنریا كنوکرپ زمن یدنلوب هدافصو قوذ هدايزلا هرکض عب بويا
 هسلا لاح ه هر دلکد لعل ندلاعحا ییحهئلوا راحود هتعشمر لود كب

 (ندلهآ )
 ت



 410 دک سراغلاوا ةباکح

 مشادنرف رب رد ندنکیدتا تافو مردب هرکص یا جاقرب ندماهآت

 راو ودسنک یدناهدنعسا روخ هک مردار , گدلیا مسقت ییئارم هللا

 قرار و ور هر تن اشنا تنفس رند :کیدنسا كع ارصح تر ات

 9 >ر هداروا هع زر Ih ( هرزواكعا تخورف

 قحا قرهلوا هدزاضف یمن < هدنرلف رط ھ هد هسا شعا تدوع

 ۱م ها9 مو ابا رو شل هراتر وق یتناج
 مکیدرو هبامرسزارب هلتج هنسودنک نوروک هدلاح قحهنحا هدانز کی

 هدنندوع هد دساا شک ]شا و هلی رط تراخ هنن یک نوا هلتهج

 قردراتروف نشو دنک ق جما ید هعفد وب هةوا قرغ یسهنیفس ھت
 هدکد لک هارو هاد ب ود یدلبا تدوع هنهرصب هلا لاح و

 یدلىا توکس هلکمروک یتخیدلوا ماشخا

 9 نوک یجیرب زوکیا #*
 هکر بد هلاز اغا ه هناکح ندنرعا كسرافلا وبا هاد هد-هدلوا حایص

 هلتهصت هنس ودنک قره وا رام ید ندنتکالف یعهد وب كمردار

 ناسنا تکالف هلا لاصداعس و مدر و لیست ردق یکیدلک ندلاربارب

 ندزکهیدلوا تایحرب قحا بویلوا ردکم ندنوب ن دنغیدلوا نوجا
 ریارب هللا مب بودبا رت یتراجت و نکیدیا رکشت هقح بانج ییالوط

 یمقیلکت وب هيلا یموم هدسگیدید نکسرلوا جاتح هثشرب يه زکیب اشی

 شوخ قماش هدتلرع قحنا یدلبا تماقا هدهلاخ هللا لوسق

 رثا تاعاس و نامزراما هلیسابحا نودیک ن وکر ھ ناكا روك

 عداع مدردبا تربغ ردق کیدلک ندلا نوعسمنکا كدازناخ ید

 قوح ردشن ره مداربا ندمکیدوس کیا قرص ها هرزوا هحو
 : یکی رک نهبامرس هرکص هرس چاق رب هلغمالوا ناک هرفیصم هد هسا

 كشيانو ګا كماعشود هجا تح | نوکر ۰ مدلبا هدهاشم ییکیدتنا صقانت
 تاغهرزوا كعا تراش نوک هتک( دنوتلوغ) هلس قلا نكوا

 یولعم منین وب كم هجوز مدرب ورارف هغلتلوا كب رش هراج رب نیکنز
 تدنوت(ناب هدکب ییالوط ندرکچهدیا تحابس یدازوا نوزوا هدفدلوا

0 



 0 هک راهنوراهتلافلا ۴ ا
 0 ودنک بودا تدوع هل ا ناماس و تورت تاون هو هس | شیاشنا

 یدزمس و کح اصر یور هل: دیها ریکجهر وک توو شو> ربلارخا لا

 لیخرب بولوا كب یش هلاراج ریربتسءهم تاغ نالوا مولعم لصاا
 بولا اشا رد نداروا ِتخورفلا كردسیک هتار وس هلیسارعشاابیشا

 هلا د ازناخ نوک مکج دبا تکرح كدلبا تین هکعا تخورف هددنوهلوغ

 ردا هحفاصم خد هلا روح مشادنرف هرکصندک دلبا عاد و یارجا
 قتسهرادا ل م ەناخ هد هرص ۳ ی سرا رلش صضصعب هو دنک

 یرلند كع>ار و مدلیا هیصوت ینسهیاقو كعومان قرهقاب همهجوزو

 تمه همغلعلوب یک میدقارب یعتاما نالوا راد تعد مدار تب شمع

 اجا هلیلوب ىنا میت مشادنرق هن رزوا كلوب مدلبا اج ر نستا
 هدلاح ییندلوا تحار ملکوک ندنکودا سا مس و دعو ییکحهدنا

 هلیسهدعاسم كناوه دلبا تکرح ًایکار هب هنیفسرپربارپ هما مکی یش

 ب وتاص یمایشا هداروا قرهلوا لصاو هئار وس نوک رب «درانوک
 ناور هلو ید نداروا قرهلا اغا رکید هدهرزواكمر وتک هدنوعلوغ
 هدنوعاوع تناهت هد دسکدکح تجز زار هدهار یاشا قدلوا

 سابلا قوح ۳ نوا قئاص دنا اق ترد هددا دعا بلوار وتو

 قوح«ددنوتلوغ هدلاعرمغددلوا نونع ندرراش لصاا دابا اّمشا

 ون هاد بود كدلنا تکرح هد نداروا محوتم هبهرصب نویمر وط

 % نوک یعکبا زوبیکیا ¢

 هکړد هلا زاغا هب باک ندنزغا كسرافلا وبا هاد هدقدلوا حایص
 لع هسااز و هدکمک نکلب هب ول نم هی ندنغب دلوا لکا سم اوه

 لدبت اوه هک ربنکیا هدندیما زمغجهلوا لصاو لو|قابارب «نمدوصقم
 ردقن ره راهفئاط و یجهک ندنکیدلبا ر وهظ هنطر یف د دش رپ كردبا
 هنیکنا بولب ربا نوتیسب ندزیوی هدرا هسیا شابا تریغ و تراهم زارپ

 ( كدشود ) ۱



 1۷ + سرافلا وا دباکح #
 هرکصندقدشالوط هرزوا لاونم و ت دم نوک چ اقر لصاما لدشود

 توشود هاو عفاو هدنحوآ كنهرب رج اثر بو دیگه نره دیس

 ربا هللا مکی رش نکناب بواوا قرغ یسهف اک كرم هةناط ندنکیدنا «راب
 هرزوآ قمعتچ برف نوتا هلادنص یرغدئنک هسلصا مدلو | صالخ ن

 بولک یرغوط هرع رزوا قرهجا ب زغا حاسع ر كوب تیاغ نکیا

 رواج هدرمگب دشود هرکد بونلهراپ لادنص هدنا ینیدپ راج هلبغوربوق
 ا ح لاو ناج هساصنن نکنا هدقعوب بواق یک بولک
 تاغ وص هلف داصت هب هعنج زرو مدلورلبآ هب ورګا قره هلع اس

 ندناتاب نالوا هدفارطا هدعب مدلویدب ذل هدا ز ب وا ندنعیدلوا قار

 یدذلک ذی ذل اکب هدانژ ندهسن "همعطا هدک دلبا 1 ب والن وط

 . ولرد ره دکتور کت یاناب عون ره نالو RR هد ەر زج و

 هدلاح و و جا هداز هنفل دلو رادلوصحه تمئه هجر دەن كنسضارا

 نسوص جآ بوشود هرب رج رب هل و, هدهسهدلاق قال ج ر دقن ره
 لر اورحیشحو رار هلکنو مدلبا رکشت هّقح انج ییالوط ندمشج هیلاق

 مدلوا نوغر وب ندنکید شود وقروق هما هل راکفا ینيدنلو

 اهد زارب تبان مدعهدبا تراسح هکعا تحازتسا وارد رب هدلاح
 هلو داصا هنامروا 7 ندنرلحاغا لادنص و دوع هد_گیدلورابا

 لزوڪڪ هرکصندک د نیک ورابا ردق هوطخ زویحوا كرةرک هسورحا

 عارذزوبهدنسهثروا كراج وبشا مدلوب راج رب نانلوب راکهچ یلهحار

 هدنګا رداچ هدنتلا و جاغا رب ناباس و نوزوا تباغ یرالاد و هدنلوط
 ندنوتلا یلا عاص كموف رم مدروک مدارب شموبوا هدنرزوا قات رب و ۱

 تمد ر هدنغا ردزارب كوس تباغ هدندزن و «دنرزوا هیچ رب لوم

 كەدا ناسروآ ی 29 شعوب وا قلارا قلارا قر هتوط راک یلوقو

 ناما هعدنک یدنک هدکیدلبا هدهاشم ییفیدنوط تو هشووپ
 تواک ردزا وب یدعش ردکحهدا هداف هن می دلتر وق ندحاس# تراب

 كعا ترفت هدا زاهد هق رظلوا گرهد ردوو ههش هدنغحهنوب ی

 تدمزپ هردآرا هللا مدا وا بوئازک هدنسارا قلیلاحرپ بودیک كر هيما



 ۹3 راهنو راهتلا فلا * 12۸

 دوعص هاوه بوعیح ندرداح هر ندر ردزارو و هرکصذدقدق ار

 ندنکىدلکح ندار وا كناوح مدر وڪص یتدلوا باغ گرا ا

 قار ندا یشدلوا ےک كمداوا قرهلوا لصاح بتشهآ کر

 مدرک هرداح لر هیلورادا نوهیح ندلع ماو هلا لوصا ندکدتا

 ورد هتسز و جاقرب ردعرهو هدنشابیمرکن زو ا رعتناتس هدنرزوا كعات

 ةموق م یدیا روش را یک تایح ر ا ها یل | شعا ا تأفو

 بولا یی دعمکج یاد لوب یا هدنرزوا ات هاتودا تالم

 رک كلا ادا هدنرارزوا هکمدراع, > یر !هحرات یرد یکسا هد دل دحا

 ترمهح راتحا را تحار هد ارداح وب ) مدل وب شراب یطح

 ير زج اهنت وب هدنرعرخارب زو و ردایحرنا فصا یر زو كناولس
 هدرزوا كغ ات و بورود رداح ر هدنرب هتروا كرباح تودنا باتا

 یولم كراناک هبمر زج وب ىدا هب هجهکچ بوزاب طخ وب ق رهت
 لا رعو نطو دلا یرافدع و ر وسج هجرډ لاک ودنک هکنوسلوا

 رزع افوخ لد را ج رک أ را نعەلو ا رسم كمر وک یندالواو

 قرهلوالصاوهنکنا كغاطر هد اروارانوستیکیرغوط هنفرط برغ هسا

 بحومیب رب یتفاطابورک ند اروا هلتراسح لاک ندنرافج] وب وبقرب

 یدلیاتوکسند هراکح هاد هلغلو !ماشخا هدلحش و بود (رولم هوا

 ۱ ٭ نوک یصچوا زوییکیا #
 هکر د ندنفرط سرافلا وا بویلشاب ههاکخ هنن هناد نوک یسادرف
 كره وا هلا ےظعن لاک یل رل زا كفا هرکصندقدوقوا یرامالک وب

 هنسلوا ك ۵ دس اع یلالبرب هل وب كئلوف و برات بوردلاق ی ۶ رللا

 ررکش قوچ هتغیدلحا وقرب نوجا ٠ بویلوا لاق کک

 ندهلوو رخ وش 0 اراجود یک دوو CE ا

 E ۳ چ
 ( هدعب )



 4 هک سراتلاونادراکح
 كره وزو یرغوط ه رغ تهح ناسه ی سکعا باغ تقو هدعب

 قداصا در درام رب عساو تاغ هد ارو هلرب مدد داو | لصاو هنغاىا كعاط

 هکلرک هر هراس هم روک دم تواوا ۳ فو یسارو ا و ابا

 ددرت الد قر هنغص هنعسا ظفاح كمح ناتج دهسا نو | تراس>

 یغاشا شدنا و ماود هکمورو قرهیلقو هللا مرللا یمارطا و ب وک
 رد تعاس رک شب نوا اب رعت فو وت الب لرد ا سح + و

 هدملدلوا لصاو هسدزن كن رلذح یا رب رکصادک دنا ه9اسف مطد

 هدفارطا و مدروک یلدا یک نوک م دن دلو ا هدن "ما كمروک اهد رب

 كرلحاغا لقسم یب هعونتم هکاوف n دف وکش

 ندنسهویم كنب ۱ ااا دم كرد ا بلج یتربح رظذ یدوجو

 راح هلیدصد كعا تحار تورد بک هوا وار هرکصندک دابا لکا

 شدنوا نوا هدخارطا ب ونان وا هرکص تقو زارب ا هن روا

 یرزوب ران وب هحرک مدروک یتب راقدروتوا كرانج هایس و نیکرج رد
 كنب راضعب و یلقوش یک یس هلعش موم یززوک هد هسیا رزکب هناسنا

 يبو تلر وو پاک ررب هدنرل ےک و زون وب نوزوا رر هدشنلا
 یار یعیدت وي ه دننه 4 3 یسعاشا ندا را كن رلصء و

 مدلنا هدهاشم نیعلا

 لص دنګ ار لاج هداروب یلعوا مدا ۳ کن یر ندرااح مود رح

 رکید ندنرلجما هدعب م دلبا هباکح ی سس هن رزوا یسعد كدشود

 نت چاق رب هزب رکاب قلانف رب اکس لدشود هار و نس هکمادام نجر

 زروغار بورا هرج ةر كکیدےابد هداسند یس م :رکصادکدلبا ته

 وب نج روکذم نوا کا ناس یحهدلوا یطار کو هدک در د

 تويا یس هنن ىدا ك دسملوا یار قح رار هيت دل وا نوم همهدافا

 یک یراق داق یب زلی وس راپ و س ینرزوس كدبا كج هر وتوک هدکلرپ
 قوحرب و بوررشا ندنزرزوا كرلغاط دهن هه نوردلاق هاوه

 ۱ ا كاا یدلرا لصاو هن راتکسم هرکضا دکد روصک نور رد
 طی نج نر ۳ ره متر یییدلوا ترابع ندزنهراغم دعد ال هسلا



 + راهنوراهالا فلا #۴ ۷.

 نڪاس هدرارب مروجوا ید یرایو کو هدنرل هنن رخ وص یرلی کک

 ی دیاژرولوا
 هلا راج مک رخو مدل وب : هدکلرپ هل ارلتج هنس رب مان هز زوآ ك نوب

 کیک نر اروا نا ل ت ناب ینا مز یراڪع یک وس

 یی راقدلواصب رحهنا هدان زندکک هلل وب لرشبع ون و مدروک ینغیدلوا
 هغمالب وطزکلاب هقشپ ندرلتج وبسشا لصالا مدتسشیا ی راک دتا مذ
 :ندنتفرطر ره كناسند هسلا رلتوب نولوا ید راتح رخار وهام

 یب راک وک كزرکر ایراک دلی ا لک ایت ابودبا ج ز كزراتات هلیصوصخ و
 ی راخدا ووز وتک راک وک ولتیلک ندنراقدناشوخ هداب ز اهد
 هکع رايش اف كب زمسهراح تدم مغیدلاق هدنناب رائج ءورکع وب لصاا
 ناشلا مظع ن ارق هلیبسح قلوا یرافک رانج رلنوب رکم مدلوا روب
 ندغد اع یب ندنرافدلوا یراناعا هت رلترضح عدنا تان اک رو

 اس ندرطخ مغلوب هدنفالخ كرما یرلقدلوا شمر و نوا عنم
 قرهلا تسدا 3۳ دیگ دل وب ج9[ دن هدا مکیدلی تد دلوا

 یتسد اهدمغبدلاق کلا هدهرافم نوکر مدنا ا هلا عدابع

 هفن رم هروس چاق ر ندعرک نآ هرکصتدقدلف ىع زان بولا

 نازا هرکصاد راسس ارفحرف هدام“ تع“ نزسنا موقواروقوا
 ندارم نوعا قم الکآ یاح وب هدنا یکیدلیا عاتسا یتغیدنوفوا هد

 شی ورد یلهسلا ضاس قوج ر هد مغ دج هرشط نددراغم هلجع
 دهب راحت و هن راضم هلارلثح مزب رانو هکمدروکرلنج هدنتفایق

 قابورسابوروا هرمز یب راقدنوط ربارب هل رللوا رفظم بوشوتوط
 دیعبتو درط هلبا تبناشبرپ لاحرب هفرطرب ییربره كرلنالف
 قسد ن هل رلغ ارادتا هتداهش هلک ندزاوارب یسهلج هرکصندک د لبا

 م دلدا دا رف هللا قایتشا لاک و دیحوت هلک هدکل

 خاتم ی 0 هاک مب یقاطر ند رانج بل دم

 نیسرویلوامم ک نس ًاباطخاکب یر ندنرفجما قرەلا یفارظا رار هلل رانا

 درف رب ندهالسعا لها هداروب یذلبا نیفلت ی هاو

 ( ییعجهنلو )



 N + سرافلا وبا باک
 لاّوس كر هبد لک لصن هنارو و كسيلهر دبا را لومأم ینغج ەل وب

 بولا یب هلتهجکدایا ناب یلاح عوقو یخد نب هنبرزوا یتسمللا
 هش ید یهاشداب كلرانح وشا در وتو هب روضح كن رله اشداب

 هدسب مدرب و باوج هلهجو یکلوا ید نب هلکعا رارکت یلاؤس ینع
 دج یکم کیدلی وس یشیدلوا مالسا هنسهدراو لاوس خیدلوا ندند یفنق
 ندنحرف لاک ود مدروک ح الار یرغ كااومأم هداروب نوسلوا

 قغیدتوا يرسل سرام)ا وبا هدک دلتا لاوس یاو یدلاق هدنربح

 ارب ز مدراتروق ندا كرانج رفاک یتس هکمردیا رکشت یکم کیدریدلی

 بولاق ن ون هنذج ها وب هدکلر هلا یرانح مالبحا نالوا هدشد

 ندهاکح هباد هلفلوا ماشخا هدلعو بود یدر و یباوجلوا رکشتم

 یدلبا تغارف
 %4 نوک ج درد ووا ¥

 نالوا هجهیعرش ماکحا و تناد منب یهاشداب نج وبشا هکرید

 هالص یادا فول ودوا زنی د ناذا هد هسچ تاق وا يسع |

 هدلاح رمشیدلوا عاص رار هلا رانج جد هدناضمر رهش مدا رریدتا

 توالت فب رمشربضت هللا ناشلا ےظع نارق هنب ودنک نوک نوت
 تلخ نب راتنخو رظل نسح هد رهحردلوا كرانو ندیگیدلبا نیل وشو

 هروک هتناخما بوذا هراشسا یتصوصخو روعارب ره یسهلج هک مدلبا

 زنردبا تکرح یارجا هج ومو لوق هللا دایقنا لاک یرلاوتف ,مکیدریو
 كعرح هب هر طعم هضور نودیک هنرونه "من ده هدمایم لاع هکر یدا

 ك رلت ضحمدنفا تايحأا ل ضف |هیلعتاتناک رخ نولک ها سلاح

 هدلاح یتدذلوا شایان و هتفرط ر و نوزگو لولم كب زلیلاع ماعم

 یزلمد م هلنالوسراب بور, دلاق ب زالاو .دورو هللا مظعنو مرک لاک

 طاب ر هلی عیجرت هب یدج | نیب نید یننیبآ تاسرتب یدلوا دقتعم



 وڳ راهنو راهنلافلا # 1۷
 دن راثداعس روضح قرهلوا تاده رهظم هلا لود قید قح ندند

 تدم بورود لوبد ینیزاہنو تجاج كنتمارب رقفا یک منب نروسزوب
 یلکوس غیدلوا هدککود یاب زوکزدنوکو هجک هلبقایتشا ترسح هد. دم

 كب و رسم ینا شر وک هلب زوک اندویتدوع هن رهش هرصب كجوز

 تسد كرالکنا نالوا علام هم هسیجوز تح عیدلوا شمر و هللا ناج
 مدروک ییکیدتا اعد ود روس صالخ ندنردغ

 تمزوک ى لطا لاحوش كلايع قرهناب وا هللاشالت هنن رز وا كلا وروبشا

 هلیقشع نا ددجتو بارخ اهد تاقرب یمورحم بلق بویتک ندنک وا
 ندمرهاظلاح یک, دلبا| قع هر دکو ع بادرکرب یب كر دیاداتابک ی مھ اکر کج

 ماهاا رار هلتسمر وک هدلاحو ی یهاشداب رانج ندنغج هل ثالک |

 رویلقیصكناح هدار و قتراهروکه مط ۰ راوكکلرسهنشنرب كنس نوکو

 را ات رکش كرلخ انع هڪ و م داوا شمروک ندرس رخ هدنن هلکعد

 ید یماش ر لاحرار هلکنوب ۰ مرغ هلتملوب هد رکتمدخ اماد بولوا

 كنو و یبا ور غر دلوا شمروکب وید مر د اراستج ا هنایب و ضرع بویل یک

 مدلیا نایب یتفی دلو بجو هی رح بود ارث هدر هجر د هن هعارخ لد
 یغل داوا كلوتوکربهدنماق كنس اباطخ اکب یهاشداب نج هن رزوا كنو

 ا بيعت یغلعلوا هدنس وزرا قعلو هدکلرب بول رطاخ یکلایعومرولس

 هقاسم نولوا لو زا هش رهش هرصب نالوا رکنطو ندارو طع

 ندا قلخ نج و سا رارب هاکنو ردلوب کالهنس ناسفط هروک ذم

 برف كم ید الي نالوا دعب لا هراز یرلترضح ناسا یطع هللا

 كنطو هدنفرط هلبلقتدم قر هلیف قیقرت هنجر یتسهدهباسوب ندنفبدلیق

 ۱۱ 1 ج یترشح هداروا توها لاصتا هب هص+نالوا
 ندم اربا هلیسعد مردبا لصاوو قالم هک هجوز كفیدلوا هدکمروک
 هدر رج وش رارکن هداروب بودا لس هنلحاس رجا رګ توئوط

 . ويد نسم رو روڪ یایف هجو نالوا ج هک القا

 لوا هتسشا هدنکبدریو ییا وج مرور وک توا هد هلیسعا لاؤس
 روک "دم بولوا سج هدنلکش راصحزب نوح ینوردكنابق كکیدروک

 ( دبع )



 1۷۳ ¥ سرافا اک ¥
 یس فک كل د| نایصع هتعاطاو اهلا یرلتح رافک نک هلا هسی

 ھهر رج روک دم قرریدلاق ندلح م میدنو يک تی ا
 هارد ییددلوا شا داما هزاهب> رک "دلار ام .هدکلر هدکدتا لع

 E ةد رل دراو کوا یسوف لوم ند رو ناک كردن | برفت

 هدرکندلبا لوخد هن ورد قر هجا هم اییدر ویبرحا یسجاكویف
 هنر رل كلا مدقا ندنود هدنت ایه کک دعتال نوا دن ودیق لب ری ز

 ۱ مد اط توروآ ۳۹ رائج راذک معادلوا شکثود رسا

 وفروقو ننکرحو بتهم تاغ ادعام ندرلذح سو وا لصاا

 رز وللثمراثج راس تب رفع روک دم بواوا دوج ىد تب رو

 رز هعلخیوف روی هیلو | لاحت هتک رح قحا بولوا دن ودیف هلا

 ا اطخ هت رفع وډ یهاشداب نچ یدنا شلدنا طدر و دیف هاف هلا

 زدقوح مروصو م كلود رب رج اعم ھا دان ىل هدک در د یکدلم . کیدح

 ید قحر کا هاشداب e مرد ازات ا هعف دول

 هر هزضل نالوا ت کلم هدنفرظ هلل تدم ییدا وش نودنا لوق
 هدکد ید مردیادازا یس ځد هعفد ول ل هسا ردنا دود و هروتنک

 یمداوب و ردرپ ار هلبا مشاب رکب ما یر ھ عاش داپ تب رفع روک "دم

 .یغاشداب نج ها لبا رادعو وید مردن ا لصاو هن هرمصد هدنوک حوا "

 ندو ا خو ج ٩ تاغ سوم کدر وکو : قاب ًااطخ اکب

 ثالث اخرب هدل واکس نم هنلوا داقعا هنن رادعوو هنن زوس هدنفورپ مه +
 وقوا ییاعد لوا م دہرکوا یتساعد مظعا سا اکس نوجگا یسامهدنا

 كر هد نوسرولو یتعالس توممهدا ررنضر هلفلوا نک اس تب رفع

 هدیگندلبا ضرع یشلدنوط هررظتح دنت کلا ا اعد لوا

 هدل وب ه هرکصنذکد ردا صالخ ندنرادنب و درو نت رفع هبلاراشم

 نوجگاکلکماشو د هشاللو قوخ تو روک هدرایتش ی فداصت

Eهرکصندکد ردن هنتربص كتب رفع هلبلا یدنک یرهدالغاب نوع راز  

 ن رکر اب را مچ نوح مرطاخہدق دش واف ہنلایع ںور او ہزکتک لع یتراقلاوبااب

 بوراو ه دمجو هللا مرڪ لع ترضحو رج ترضح هرگ رار دنف |

G7 



  #۶ Viراهنوراهنلافلا <

 یرمیدعشاب هشیارب نس هلع-او ین دلو ارلتج فرشم هلبامالسا هدنتلارپ
 هلارانج رافک زدنوک هجکو یرمغیدلیق زامن ب ولا تسدبا هدتقو شب و
 نایب یک كک,دروک هللا لوک یرمگیدلیا رمش ید قح كلردبا هب راح
 یمدخ یکدلا نامرفو ید ن یدد مرد اجر ی "کلا «دافاو

 ندبابنلق ندننوردایق روک ذم هرکصندک دلیا مسق همکجدیا ادا هلام
 قوا >٥ دوعص هاوه نامه قرهلوا هدنترص كن رفع ی ا

 یاد وغ ووا قطد هس ی و ۱۱۱
 ا دلاور و هنلیدو هیصوت رارکش هرارکت .یمکلکعا ۳۱

 ذنک اله كرد. الاه هکلهنو طخرب ینس هسخ ود روئلوب هدکتعاطا هلیمامت
 كردبا دیش هلتاعف د ما وا لامها هنتوالت كناعدود رولو بس

 "ارهروک یتغیداوا ماشخا هن هدا وب بود یدید نوسرپ و تمالسعر

 یدلبا توکس ند هاکحهباد

 نوک یعشبز ویکیا #۶

 رکم هکر ۵ ندنر ۶ا سرافلاو از انا | هبهباکح هباد دن 3 ۵ شا ۱

 توالت هلصافالب 7 جا مس ۱ یک نمکی كتها_ دان 2

Eاج کاز > مدالکا 0 یاد ی ییاربا نالو  

 یجآ تی رفع عبدنلوب ص کیدلبا كسکاازار نوال كاعد

 راکم هداروک و كمکیاےف روقو و طرب كرد ا ن ا |

 ارا =| e نا خادالشاب توالت كزامد بودا ادر

 بوراقیح ه غاغا اکو هن وراقو یب هاک كموق رم تب رقع لص خا
 بود وکر وا ینب ربارب هلکنو و م دالشا هکعا وی ییکیدربدنا

 روپط كارو ولندشو قوم ضع! عل هلل دصو كمروشودهرب

 هدنتر صكت رفع موق رم نوجا ےب ندنشیدلوا لوغشءیخد هللا یک رکو

 هلی منب هچرک یدبا قو هراچرب هقشپ ندتمروط بوشیاب هی وق
 بویغا كيسکا هدلید دتبفدو ناره ییاعد ند انیمأن یتمالسو یا

 راادصو میت شرق همراقدد | وه las هد هسلا مدلو ۱ لوعشم شاکیا

 هلا ملارب نوا قمالک | بوروک ینهیداوا هن كلوب لسا لا ر وهط
 ) ر
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 هد هدا لاکشا هداوه نیسرام هن هدیتلدراقیح قردیص ییعاب كء زوک

 مدال فاب هکعا اشات هلصا لاک بور وک ییرلکدتا دانرف یا

 موق ر مدنولوا ردا لر ایلک نساعد مظعا مسار وک ذم هدماکنه

 بور دلاق یزک دن ر هلب تو تصرف هب ودنک ینوپ هسیا تیرفع
 هرلنح برا یتسودنک گرد ا افرا هرک درب هرم داوا یداصتم ن دنر ص

 ر درو ندنعب دنل وب نیس ید لحاسو ندنکندلكمزو هله ۰ یدشراق

 مدلوب تیلست كرد ا رارکش قوح كي هقح ناک یک می دقیچ هبرف
 یخیدلوا لوح ر نابرب 9 رس ملک لس لحاس ۲ الو هد هسلآ

 میو مدلیاردکه داز هدب لاح یدو قرهیلشاب هکلیا دیما

 هساهنره مد اردبا فطع هغ دنلوب هدنهیلع كن راب زا و نالعا

 یکدلک توخوا كشوف نسلاثعاو قافو اهجوتماکب هداب رد مطس ناهک ان

 قرهعحا یراق توشات هک غا یرغوط شوق روک ذم مدروک

 یصتعءارز هار ندلا یرف ناسم ےک ًااطخ کی هرکصددق در وق

 ی“ نوا كعلعاوا تربغو لاکا هنن راش ادبر د نینمؤ٥ ت كردع

 رلتک الف كکبدکح هک قحلوا نوکر یدلبا راتف رک هرلتک الفوب

 هدافتسا بولآ تربع هدرلنا كرد ا اک ول قن هرلنا یک رلتش ذکر سو

 5 كشوف روک ذم یدد رد هل وب ییاحا در دعو علاط هتشاردرلکجهدیا

 تولک هناا كنس شوق وارخاب AS رخ لاف قس ەدافا وس نالوا

 ترصح هدب دلا زاوا هلاک وید ردن کج كال وس قطنو

 هناکر عب نشود هرالوب بولوا یشوف كمالساا هيلع بمب قعسا
 ا كم ولعم مرو أم هک اهناما و نيم وم هلیصوصخو

 كشدلوا راحود ردت الس یکوص لہصو ر واک ندعج بانج سشو رح

 زدراو یرسدر كرسعر ره رو لسا هکیدنک توبا ر دک «رلتک الف
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 قارا كشوف جدن یدلبا هئارا یتمالس قدرط ےکجەدک هرکصادکد ید

 هک رویلواوش ی تا ملا اک بوتوط ید رطیکیدلبا
 كش وقر وک ذعهکنوح مدتیک لو ن زس لو اجاتحهب شو لک ا نوک رقما

 هل داتندعل سسوصو قا انب بارش ید دلو ا شعارب هع هع رغا هلیس هخاخ

 روکذ «بولوالصاو هنکب !تغاطربهدنس هتر و! لوح ‘صال اید اوبا
 هنا ارس لز وک تاغ و ل او ندش اط هک وب دن زور 2 تب هم تک

 شابا ندحوطو یلابف بویلوا یراهرجپ كيارس وبشا بوډا فداصت
 هکلوک هدننیس كیارس هسیاهره مدروکج غی داوا یسوبق ددعر

 هدنتفو مات هباروب یلغوا مدآ هلا سسر نياق هدسضشادناب بونازوا هر
 هدر ط نالک ادصیک م .دتشلا شیزوس ردعح هوا وامخ هډ رېعح لک

 ندت رفع ندب اابملا هرح ىب نی راع ههدیگیدلبا تهد رطب فلعع

 یک یوطرخ ليدو شما كت رفع هرهج در ر وقو لو اھد

 یوامندتوج یزوک لو صو ینرقندناق یز وک عاصو 2
 کس لک هات حطو ال هسا | تب رفعر وک دم مدلب ۱۳2 لا ان یراق نود داوا

 ترغ هغماچاف ندفول یدروقوش ۰ ىد ار رغاح وبد نوقوط مرر
 هلیسهدابز تب رفع مود رح هعلدروتوا بوراو هاب ردا ترا سجو

 نیسدتما یننق مدآ ےک اباطخ اکب هرکصفدکد تا تیئوثء راظا
 هدمیدلرا ناب یمیدلوا ندهد تما هن رزوا یدراو لاوس ود

 هتشارب كجو ن كرهد جاتا وق اک س ردوي میدارا هد ماش

 بوی هلک ندنس هدهع هجا نکلا كشیاون و مهدنراکفا كنا ت

 مرولیب نیقیلالع یمشیدلوا جا تح هنننواعم مدار ا 1

 قو اکس هن رزوا كنوبقدرا مهسیا رولي هراعترچ ا یشیاوش ا

 هفاک نالوا دوجوم دنوکسمب ر یک ییدلروک شداوب ارز ۰ قوب
 قرلوآ لباعم هنیمدخ یداکس ندمج هلوا یهاشداب كکباعو دالب

 ندن قرهلوا باوج هدنب هت رزوا یسلبا دعووبد مرر ور قله رپ
 هنو جات ندرس نوا كو و مرد ارجا یتنوبعم نککیدلبا بلط

 یک القت ون رھ وب نالو متکلم یبکلاب ےس "یبشرباد

 ( وزرا )
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 یقوج كب ینکج هیلبا لئانیب همدا موش ید تب رفع مدید مردناوژرآ

 مجاب مب یدعس لز وک كب هدنب هرکصن دک دشا نهم أت هلا رلعسفو دع

 لر هد مدد مخا روصق هدنسارجا هکریدلیب هطوا هسیا هنره شيا
 یدلبا توکس هاد هلکمروک یتغی دلو |ماشخا هدلګ وب

 چ نوکیا زویکیا #۴
 هکرید ندنناسل سرا _ةلاوبا بودبا هاک زاغا هاد نوک یبسادرف
 تنواصم هناوصح كش یکج هیلیا تسشابم ردبهره تب رقع

 نیما ند رفعن هد ها | یدلبا توت :ءراهظا ق وج كي ھمکح دیا

 ندی ES مظعا سا نددوڏ ود كوو طظ یلاش ہر بويمەلوأ

 داشتىا هطفاح هج و انب دسا تب رفع 1F هغموفوا هحواریک

 ندنرهناد نوشروق مکجمرب و اکس یدعش هسیا رواوا قجهلوا لاحرب اکب

 ندنیج كر هد مرولک هعدنک روا یب بوتا هع رزوا هلتلا یس هنادررپ
 وش ید یدلبا لس کن تورامعیح یرهناد نوشر وف جوارب

 مدلبا ناس یک هجا روصق مدصوصخ
 كيارس روکحذم بوق هنکلرب هل اتبرفع هت رزوارارق نالواوب
 یسهناد نوشرودرب ندتمح تب رفع مود ره هدفدلراو تسوق

 دریک ه ورا یدلجاو هدنا یادروا هب ويد لوا بو راعیچ

 نالسرایرا هد ریلهد رب مضع ی هلا رم رم یقاعص هکمدروک

 یراک > هیلیا هلج هزعرزوا بولا دج یک یرلکدروک یزپ هلغعروط

 ید ES ا هلرسهناد نو شر ودرر تب رفع هدنآ

 كنوبقوبشا قرلوا رها ظو ق یکبار کوا هدرگندتک هب وراپا
 نوشروفر یدا ندنوتلا یدیلک یک هدنرزواو ندشوک یردا

 كر هل بک هب ورحما ید نداروب یدلحآ داوا قر هلیئا یسهناد

 هللا هل رم تعرسر ندنطسو هدفدلراو هنهرافمرب عساو تباع

 بوئلوا فداصت هاحرب ءاپس یک نارطق یب و صو یج دبا ناب رج

 ران وپمدروک روتا اهردژاررب یلاشم خاط هدناحاس يکيا كياح وبشا

 شنا ندنرزغاو قرهچا یب رادانق تدحرپ ربارب هلیسمروک یز ید
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 تب رفع هدد سیا رلیدتسا كابا هلج مع رزوا قر هحاص رل ماغقو
 نیکسنو عنم یی رابضغو تدح هل.سهناد نوش روق ررب د كرلنوب
 نوا یراولد ترد ۰ كدلک هب رس. لصا بوک یجد ندارو یدس۲

 هب هفصرب عساو تیاغ شابا هلا تح شوک یسهشودو هلرک
 لوم“ ندنکاح نیح ددع لا هدنطسو ك هفص قدلوا لصاو

 هدنتګ هبقرب 2 شاپاب ۳ ا (EET هنن رزوارلنوتسىلاع

 روک ذم بواوا ع وئنصم هفو دنص عص رح سدان نیز هلیا ره اوحوارد

 0 یر هلعش كن رلشاط هطنلر نالوا یتا زت كن هفودنص

 هب هقودنص روکذم لصالا یدبا رریدشاف یرزوک ناقب یلاشم
 ید یرلنا هد هسا یدلبا روهط هح مسج کا هدرگیدتسا قات ۳

 ییغاع هد رب ددراو هنناب د كن هفو دنص لوا بورا هل سهاد نو رو

 مدروک روا مزح صخر یلزوب ینارون هدننورد بوریدلاق
 هدتجا كراتوب بواوا راکزوب ددعتم هدنغمرب كم صعتوبشا

 یا لوا تبرفع هلغلوا ملاخ رب كجو یلیزاب ےظعا ے ہا یر زوا

 رب یدانف ندنفرط هبق نامه رشازوا ردازوا ینلا نوا قمراهبح
 هدلاحرب نیفلاب تب رفع هل راکزور كنه قرهلوا لزات نالیب مسج

 بوروآ قب رفع هلیس هئاد نوشروف هدش هرزوا مدعو هاکمروشود هر

 مدار رکا مدرونک نوعا كنو نس نرفا اکبتب رفع ندمتلدربدلاق
 هع د یدکح یماخ هن هد مرروتوک هنتکلع یس هسلا رواوا لصاح

 قیرفع هلیس هناد نوشروف حدن یدروا هرب قیرفع یک یکلوا نالی
 قمراقیح نوکح یھ اخ قرهلوا وقد یجچوا تبرفع دن مدرب دلاو

 فان یدروشود بوبراح هرب هدلاح رب ایف اهد ى رفع هن نالت یدتسا

 قمروآ هت رفع تولا نسهنادنوشروق هل دصو قمر داق قب رفع نت

 ًباطخ اکب اکب بواک هت اسل نال روکذه نیربدلاق رریدلاق یا نوا
 تب رفع نوعلموب ارز 7 زاو ندت واعم هت رفع نوعلم وش نموما

 یسلرب ندرلت رفع ید ندا نایصع هما _سلا هيلع ناولس ت رضح

 یالوط ندن ایصع یراهدلوا رس اهم دهیلا راشمربمیپ رنو بولوا

 ( لحال )
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 ورېندنامزوا رانو یدل سبح هدضرا زک رج یرامود ره ب بدل لجل

 لئانلصت هفاخوش تب رفع كغیدنلوب ةدنتقافر قحرد داخ وبیرازوک
 هدد كغاط كکدتا فداصت هلیلما قلو ییسهراح مرولس هلو |

 ترشضحو یسیکب كماخوب ن هک وملاح یدناراکت وریثد هد دم تدم

 تب رفع روك ذعو ندملدلوا یس رب ندنرلنج نمومو قداص كټاولس

 هدا ز مرادتفاو تردق ندتب رافع لار کد ناشلوب یراعیفز هللا
 هادا قرف یک هل هلک ندنراشج زن و نامزره ن و
 8 روشارغوا هدوم نوجا قل اچ یصاوطا شک ماخ وشا

 تمایقات ۰ تیکیوقهدنسارس ءازج ¿ ا وق تب رفع وش مر ویلب وس اکس
 رت ندارو ند دعا ریخت یرابم لع وشو نوسلاف ردق هنلوک

 ۰ یدیدیدناروئفوط مررضیخد اکس كدا هسلو | نموم رکا . لوا

 یدراو و هاد بوروک ییفیدلوا ماشخا هنن هدلح و

 4 نوک یجندی زویکیا
 هکر بدندنرغا سراثلا وبا هاد بوياش ا هه اکح رازکت ؛دقداوا حاص

 تعاطا لاک كر هیعا هفش قش هن ما كنج نموم وشا هن رزوا كلوب

 ندن رلفدلوا روب هش راراون اج زی دقارپ هداوب بودا تدوسع هلا
 هد لدو. > هرشط ندروکذ م لحن رسء)اقتحاح هن راهناد نوشروق

 لوا ندزملع+ ههووارب قرهنوط لوب نانوچ رب خیدلوا فدا
 هلن |یراسر ګز قاطر و مدروکی نک داناروهط ءاواعر , ییشتآند هراغمرب

 روک د ملر مکیدتشب اراز اواو دا رف حثوفروق جموقروقو رلیدلکیا یہا یجا
 شمالروک ی لاثما هدکلذیکر ج هدمکیدتا تفدرظن فطعهنب نا كنرافم

 هګ وقهلایقواو اربقر هل راص هلا وغاقوب ورت ز ردق هنغابا ندنشابو
 مدابا شالتیلخ ندقر وقو مدروکی ی هرهجد تم رفعرب شخلوادیقو طبر

 سسرپ دب و فوم یکر روک كوک «دنا یکیدروکی یب تب رفع موق رم

 رب و باوج هع رالاوسو تا ثکم زارب ییعغوا مدآ قر هرغاح نب هلا
 ع ول هرب ید نب نیا ادا یشتامتما كيكو ندتکلم ین نس كرهبد

 ردیمهدنابح رکی ربی تب رفع مد د م دنتماكمالسلا هيلع یربم:نامزرخا
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 ام سا مالا لها ۰ مدد رل در وہ فرش ی رخا هلکعد

 ندهمخذ هدعب ۰ مدد رردنا توا ید د یمژروب دنا ادا ین رازاه

 یدد راو یکرب یرویلوا قوح هراو یادغب بویلشاب هغمر وص
 نوای اهد فب رش م مز ندنآ مديد رویلوا قوس> توا هد ن

 تب رفع لصاطا ۰ مدید یدلکح اهد رخ هاکعا یتلا"وس یعدع ر وف

 رجخ برش هراکشاو یسک هلا كراتروعو یکلدهاش نالب و هدتفو داسف

 صعد صعد هد دد یعدل وعوفو رلیش یک ۲ یسکود نأق « رب قحاتو

 رز یدلشا هعلوبعوفو

 لغوا مداا هللا ر ورس لاک یک یکیدتشیا یز وسو تی رقع
 0 نیرافدالبش اب هغلوا یصافو راکهاتک هلن وب كرنا
 صالخندن دن ودر تراسا ه رزوا كنو قئر امد ظح ك یسل رغوط

 فوخ اجد نب هکنوسلوا كءولعم ع هلوا طلسم ه> زرزوا بولوا

 SL كرة رک هلتدش لاک بود م < سوک هلاع و

 تشن ا ا کر الشد ناجم E قمرف یرکز ییلدلوا

 بور دشنکب ر ارکت یب رز تااحد روک ده یرب ندرلنو بودا روهط

 تصخر اهد روط نوعلم قرروا هنشاب هلا زوہط رب ك لح یرکد

 ندکیدکروا ںوروک یاحیا ن ۰ رلى دابا طیص وید یدلک تقو ردقوب

 راج اغانسااذما فرط کیا بوئیح هارت ر مددیک بوحاق ندلحوا

 هکمدقاب بوراو ay هدکوا بوک ندا وب ر لاد

 یک هدنتسو او ندرهوج یدانفیکباك سوفو ند ل نوا یزار اود

 هل ا توقاب د ا نوک دمو لوت ندد راز دیلک دا

 روفوا یقداهش اک بولک ههاقم وب 2 ره وه كن و و تند ا مش هک

 قره وفوا ید مدروک ینفیدلوا شاز" ویدر ولج ااکاوق 92

 هداسشد ريشا: ا ا هدم ود هلعلحا

 ییفحكردنا قسطن هرانا 3 نهثلوا هیشل هت رب ندرلپش نائلوب

 ها نالوا دوجوم لص ۰ نواب هلوا نکم ینیرعلو فصو
 5 هحرد كج هل دابا روصا د یاشحاو تش زو قسافتو نفق كيايشاو

 ( العا )
 م



۸۵ e سرافلاویادیاکح 
 لوم A ییامر تععلذ مکیدلعب هدار ول , Eî دا

 a SN وا یو هک مدروک رد ال یارمسوب م تفت بس

aنیک یو £ 7 تان ا قددصت ك. ا  

 ناتابیب یددع كراکشوکدوجوم شلبات ندد رز اکیا توقاي
 نشم یرانورد كنها مدو ا بورک هد زورا یدا

 یراقداوا یلهشود هلا هسیفت هشقا شهلا ها رب رح 3 شمالروک

 هلیمح حد كلو یس رغوط ب وح هر دعب رب عساو تاغ هدارو و

 زسلاثما هد هجرد نرهژوا لباق والثم راکش وکو یارسروک ذم ینصو

 هک هلن ارلجاغا یەو یم رک یدمروک تر ط یا كن هب رظاالوہشا یدا

 هدنحا كضوحر و راراح لا نی e ا

 یراشوق ادص شوخ دعبال هد هغلتخم ناولاو وصرب قارب تباغ یک رول
 هدیرح لاحول ی لصاطا مدلاق سم ا عج افت هنسعنو بوروک

 ليس ى دعسلاو لز ور وت راوس هرس ۵ كرب كلوب نکا

 كيسا یتیدلوا بک ار كردا فداصت همدارب نسلافص

 هدهاشم ییکیدت تواوا لصاح نجوراح قااج راح هدژرب یتیبدصاب

 ندهباکح توروک ی فدلوا ماسحا 0 ددک هل و هاد بولد مدلیا

 یدلبا ناوک

 چ نوک یتشرکسزویکیا 7

 هکر د ندنفرط سراقلاو ا هدردبا ادهن هاکح هن هباد نوک نشا

 كدب ند هسلقت و هرخاف دسلا كمدا جا دلوا یداصم وش

 ولدیرونح و هرکی دریک ه دخت اڪ قرهلوا بهاد هنفب دلو | یحاص

 هک ۳ ا هدملدلوا ر ااا AD هلا شالت لاک بوشود هدو لب =

 اک هرکصندق دلا ۱! یمالس دن نور و مالس هل يسلك نیس

 عواهرنصب مدا توا یجدنب هلکلتا لاوس وید نیساگد یلهرصو
 راو عامولعم ول هلک هبار ول ات ا دلک سوح هدگیدرب و نیاوج

)<( 
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 ۳ 3 ا اهلا فلا ¥ 1
 ا ال كنار و و ۳ رک ییارسیدبا

 ةدگيدرب و نباوج یکیدلیا لو,ةلاثا ریش یکیدروک هداروبتوا هنسعد
 زږدشربا هنبدوصقم نس هداوب وب تیک هنو یروب یراوس وک "دم
 یدنیک كرد نوسر ولوب لیلدرب

 یرزوا بودیک یلیخ رپ كردبا اشامت یرلیش ارفا تح هدخارطا ید
 كر ارحم روک ذم هد ملرلوا لصاو همام رب یار | £ ی زا تداهش هک

 مات یتتدابع بوروک مدآ رب یت ارون ردا تدابع شمروتوا هدنکوا
 رخا نس نمومات قرولا یگالس داوا مدر مالس همدا لوا | هدک دا

 یس قح بانج كدیلوا شم الوا یما لیکوس كرعدنفا یسیدت ن امز

 .دعتب و و ماعمو ید نر وب بیصذ یکوءروسز و هماعمو-

 تایعلا لصفا هيلع تانک ۳ ا د دلو ارم صح هن دحوم نیلم وم

 روکذ مبولآ یب وید م هتسوکاکسلک یرلنالکه ارو, ندنراتما رع دفا

 كفمربا وبشا یدر وتوک هغمربا رب زدبا ناب رج دوس ندنطتو كنهچخب
 سفن هدنرلکوا لرعرابدنفا لو-سر لاو ن زکب اخکا هدنساش یکیا

 مدتا هدهاشم نیراقدروتوا قرهلوا شاروق یراهرفص ماعط

 ندتماو ر وتوا لک یک ا هللا تافتلا یک یرلکدروک یتبرانوب
 هن راتها یلیکوس لرعدنف ایربمتیپ نامز رخا كغد دلو ار هم هللا كغ دنلوب
 . برشو لکا هدنس ندنرکحهحماو كج هب كماةموش نانلوب صعم

 هن رلثاب هدکلو ها ملیلد ید هن رزوا یر هدافاو فیلکنوید هلبا

 ولت ذل ۱ یو و کک ارد ك . دلو صاس تاغ هدب روئوا

 ہدکیدلیا لکا مق اولا یف رابدنوص قلاب رب رەد ا شر اد

 حدق رب جد ندعمربا لصاا مدیا شم اع "ی 2 هد "دل وب هدنکا مرگ

 2 ا بروا ا هدول ی

e 9ی یرافدلوا س 1 3 « یرب  

 انارپ هناک یس هلجو هدعمان وا تک قرهنوط هلا لا ید یسوکو یتغن
 ندنیسهفاک كن رلعا و اند ۳1 هاو كی هدنرلند ۳ ندا و

 ( ظوتع ر)

HK 
 جد
 115 تب



 و ی

 ۳ ۱ ˆ 0 یر اک
 ییرلاح وش بوروک تب راقدلوا هدکملکا قردلوا هئشنرب و نوش
 ءلرت و هدیگهدلیاراسغتسا ندلتلد ییراقدلوا رلیک هلبادنسپ هارسهدابز
 هدب كرد ا اشامت ندقازوا تقو رب هلکلبا ناس یب رلقدلوا یروسح
 طلا یوم لیلد هدقدلراو هنا كنهراغمرب هدش اهن كه رمغلدنل وب

 زاوس هسا یتوط لک مدقا ندنو و یغیدلق رارق یزنک | هدهراغغ وبشا
 نفخ كسودنکو مالسلا هيلع لیربح مدا رس اص ۰ دگددروک شاوا

 هدکلرزاو هدرب نایعا لو لاثماهل وو هدافا یتفلدلوا مال لا هيلع

 مدلنا لوبق دن هللا تراشا یکعا تدابع قر هتلوب

 زدنوک اُماد بویلوا هه الصا هدلحت وب هج رکی رهلاق هدکلرب هنس چاقرب
 مدالکآ یه دلعص ناحالصاو ییکیدلنا نارذک را لوا مس وهرب ها

 هلن ر زوک اند ابعع لر هیم هدنآ شومارفیمهحوو هنن ن ربارب هلكوت هدذسا

 رک بوئیقوط هع راکفا یکی ر ک یلایخ یجرولوا نکم كعروک یخدرب
 كم هجوز هحهرذ یساشاشورمس كرا روح رکو كلغ نالو | شخ افصوسش |

 لاح السلا هيلعرضح لد یتعد دمهژو ارداق هنعفد كنلاو ردک تالتنرسح

 یسافصو قوذ تلکرابعلح وب هروکه مط ًاباطخ اکب یر هیلکا ندعینو رح
 كنیدلوا هدکلنا و ز را ییهصب نالوا كنطو ندکلأاع یدلک هکشوخ

 تولد مرر دشواق هندا ره یس هد انع فليح تانح یدعش رویلشالکا

 لر هروک ینکید طولب رپ قافوا هدزمسأر تم هدکد کید بام" ییز وک
 هن راد نيج ځد طواب هلکعا لاوس بود نسروب هدزک هتعسهن طولبا

 یوا تجر ظولبا هثب مالسلا هلع یضحندنکیدلبا ناب ییکیدنیک

 با دع طولب هش رزوا یسلیا لاّوسرازکت وید یعوجا باذع هسخو
 هلن اب ذوعا مالسلا هيلع رضح هج رب ورخ یفیدلوارومأم نوا

 هیاکخ هباد هلکځابرقت ماشخا هدلحوب بود ید تیک قوب متجاح
 یدانا تغ ارف ندنلفل .

 % نوک یجنزوتطزویکی کیا ¥
 تفو زار دنف رطسراقل اونا هلا اه هر هناکح هباد نوک ی ۱

r 
 هرزوالاونم ءیکلوا مالتا | ۵, ۳ رس صج | چند ۱5 9ل بو ذم چ ر 8 که



TO 

  Aی راز راه فا ۱ ۲
 هډو ج طواب روک دعهدکدلىا لاوس کیدا تع رع نوګا هنو هتم هن

 دیلع رضح هلکمرب ورخ ینغیدلوا هج وتم هنب رابدد ادب نوګا تجر,
 ود قار هنکوا یسود یس هن اځ هد هرصت تولا ینه وه وش مالسلا

 كمالسلا هیلعرض>یجدن و فق وت طولب روک ذم هنب رزوا یسلیا دیصوت
 هلبا توالت هدلوب یمظعا مسا وش اکب. هدنکیدلبا ع ادو بو وای رال

  a6یدد نیسر ولو | نما ندنضغ هاش د او 7 ا اال

 ٠ هجن رعوط هددرصب هد:ذرظ تعاس ترد جوا بولا ىب طولب لصاحخلا
 ا ترور لاک ندخیدفار کیا | سوق ر اک ۳۱۷

 یکدروک ب هدقدحآ 3 ود هب راج رب هعمس كنا هل تبسانم قلوا هک

N O ؟ زر سندندرا بوبابقیب ود رارکن توفروف هر ٤ 

 مدند جا ییوبق ربت م یبحاص كن هناخوب دن هلک ع۱ لاوس ود

 یب هدنرافدچا یب ود لر هلک ربارب هللا رد بودیک هبراجا هسموقرح
 یزاوا هدرب كجهدیاتبرورسم را هطا هرکیداک ماسو جا بوروک
 بویعاط تب ندنغبدح اق هلا فوخ لاک كردبا دان رف ردق یییدقیح

 مدر عاب ود مزنسآ ی وادب رد هلتمح رک هاو تیوب ا هس هاشاعم ییدتا

 هدکلرب هلا مدا جد کو مکیدلج هد شاد ےشادنرک د هنن رزوا یدلروک و و

 میت اطو م کی در هد هسلا یدفاب هلتفد ردعلو قر هلن وص هان تولک

 مادنقمنرهردق و )رب رب رزکب هسرافلا او مردار یک كغیدلوا مدا

 هنس ید یلهلوا بئاق سرالاوبا هج رک ردلکد هره دب یک كنس

 مسروک یدعش رد هدنک وا ۱ كعزوک ق نه ,لکشاما ابرو ندا

 نادا جا هسک هک رازوس وب ما همدا ساسدرب نس مروناط

 نه ةهمش هدنکیدتا تافو كسرافلاوبا هدمه تیک هلع كکیدلک را
 هسا لص مرحب اصک ید هش . رزوا كلو یدرب و نب اوج ردق وب

 ا اط یتشادنرف ناسلارب دون وا زنه یب نس نکلو یدم هناط

 كشکیرسح هن هجو مر = کوس م اباطح هغ رج هدعل ويد کم

 هک وب نیسمر وي محا نشا بودیشا ید نسادص كکلایع هرات نالوا
 ول ندزس هرک صن دقا رد( فا ترج لی ید توبارغوا هرلتک الف

  ( ۲ ۱(مب هلماعم
 دن



 ERG 4 سزاغلاوناهباکح
 ۱ مديد مدیا نا لومأم هدتقو رپ هن هلمافم

 نوک هرهج امار ول زکب رکادص لزوک كب هل شالت لاک ید مر

 مایع اےک ےب زس هکماد اهر ونا ا می هرکی لزوس وب رویمهزکب
 نوتکمرب یخیدلاق هدهون و كفددلوا هز ۳ ید هدلاس کشد دلوا

 هدر هجرد و هد نګ ا هنس ید ناسار و كدمرب دل ن وعل ا

 بوخو ممه ملاسیع مب مه ردیمنکع یسلوا لیدبت ردق قحهیلناط

 نالک ههئاب وشراق. هنس هدافا وش تكرح هلیسعد یدبآ لەرهخ

 حه هددسا مدلبا هاکح و لقن رب رب قیرلیس كح وییغو یش دک سس

 مشادنرف ها مدا جک ناسنلوب هدنناب كمرح كر هيمرک هنبراقالوق یر

 بويل وال هجوز هداروب كنس تنا كرت ینلراک هتخاس و هلیح ردن دا رع
 هلا مەر شه كعد دنلوب هدئساعدا ولد مهرح مدآ ےک كکیدروک و بشا

 رایدرپ و یتیاوج ها زسنحار یزب تیک ر دیلالح ق رهلوا حاکن
 ةعالوف یزوس رد الح كمد | وش م هر سیم یدعش رد وب کم رج

 همرح نیفشاش نیفشاش لر مرتد بودیک ندعاب ےلقع هلرپ ییدنلاج

 ندهاجمب یا كردبا هارد یجب دعب مزاوا بوفاب همدایمیدلوا شمراووب
 هل وب یدا هسا وا هدنس یز ندکب نیبع مبرا دارناش مکیدلی ولتعف

 مدالشاب هغلو یلاعص و حاص كر هند كدا راو هرارب دشا هعس وا م:

 یدراو هتوکس داکمروک یکدلک ماسحا هن هاد تولد

 % نوک" یوا زو یکی ¢
 کرد ندنرعا سراغلا وبا هنن هدردنا ا د هر هباکح هاد نوک یسادرف

 دزو هلیسهلداحم نیسلکد سرافلا وبا ییدعک نوت هلبا لاحویشا
 بوفاب هن زول كن ری رپ هلت وه لاک راج هلا ےمرح قلارارپ هدهسیا

 بوقلاق هدکلر نم هلج «دقدلوا حاص لصالارایدلبا راتخا یتوکس "
 یکنود هکر دزکناسحا مولعم یدنفا یضاق مدا مک هعجارلاب هل طاق

amram 

 : مکیدرک هفافرلا تس و م دلا هلا حاکن یناخ وش هرزوا نکن رحا نوک

 یلایع كئاخ وش نب كردا روعظ مدا لوسهح و بب رغوش هک
 هکعد یدلیا مع یزب ردق ةحابص بوددیا اعدا ود مسرافلا وبا

۰ ۵ 



  $ {ATهک راهنوراهنلافلا ۱۰۰

 رد ادا عیدہناط سراغلا وبا بوقاب اکب یر هیلاص ینشاب یدنفا یضاق
 زس اکو ماخ هم هجوز هدسعب كرهبد ردقوب یرب ر زکب هسراغلا وا كلوب
 مدنفارخ هاکعبا لاوس هلي وس یرغوط ر دیمزکلایغ یکسا نکسربد هل

 یضاقیک یکیدرب و یباوج مزویمهدرکب هلایع یتیربرپ یربغ ندنسادص
 نکیمرویب لب هدشیا وب بودبا تبانعو م رک نیلسما یضاق اب هبیدنفا
 ند همالکا یلاح تقیق>بویلکد یزکلوق زارب م رلقاسص ندلایو یس
 راتفرک هلدبتلاحربكج هیهاب هلهجو وب مب مردبا زاین یزکمامریو مکحزپ
 یدنفا یصاق هن رزوا مکیدید ردمغلفلبق رارق هدنتلا رب بیس هعشیلوا
 رولیهروطتوباشت لصتهدتلا رب مدارب نالوا هدتایح باعع ب ونلتدخ

 نالک هما و نخی دلوا لصد م دنفا توا هد هدک دید ردینکمم وب

 نامه نزسکعا لیکن اه د زوم مدنا لقن هعدنفاربرپ یرلبش

 هد ز ارب کمی ید هزمس یدمش مدآ وب یدنفا یضاق بولینآمدا جک
 یش قجهلیناشا اریز نکیلکد هسیاراو زکتفو یلاصم وپ یدلب وس
 شک نس یدنفا یضافدن رزوایسدردن رغا یرکشاب هدوهس زدلکد

 عوقو بولود هفرط ندنب هرکصفدةدارازا ویدردش کج هلی مب وا
 یدید مردیا نح ققح هلب وس یرغوط یک یفیدلوا یلاح
 رلش نالک هسعشاب ردق هثدوع ات ندنوک مع ندورصت ید

 كمدا مک هللا ممرح یدسشفا یضاق هدمکی دنا هاکح و لقن نس هلج
 هد هن ڪڪ كس هدافا كمداوش کوا لر هيلي ا رظن فطع هن زول

 لصف یاوعدوب همان کلات نب نوعا كنو ردراو یوش هد هفدص

 ترضحهداروا نکیدیک هبهرونم "دنیدم بوق نداروب ندگج دیههدیآ

 نایب لیصفت رب یتیفیک هدنرلیلاع روضح رع رلیدنفا لع ترضحو رع

 كئضاق ندنکیدر و یباوج رارر ویب لصفرانا ییاوعد وب كدیا
 هبهرونم دم هلبا تکرح ندرصب نم هلجج هنیرزوا یرما وب
 قره ةي تیرابلاع روضح لر مدنفا رع تیرضح ی رظوط هدرلوصو
 و گاکیدتا لقت كنم اب اطخ اکی هدنا ییدنشنا بودنا لقن یمارجام

 كبلاط بانا ىلع ترضح هدکلرب یزس ند-نفدلوا برغا كې رایش
 ) دنروضح (



 1۲ کس سرافلاوباهباکح ۴
 لرد ` دد لقن هلن اروضح هد رب قیفیک مهروتوک هش روّطح

 وا بر ترضح قر هراعبح هنس رایلاع دزن كنيلع ترضح بولا یزپ

 رلیش بیع كب ناباشریغ هدامعا مدا وش مکیدنیا راضحا مس

 كسا كردبا لاوس یممسا مب ىلع ترضح هدفدرویب رویدیا لقن

 ها لوسرا هر! تریخ لاک هدنا یکیدربدلس یتفیدلوا سراسفلا وبا یلوریص
 نوسس | لفن یش دکس مدا وش اباطخ هرع ترضح قرهروس نیسفح

 لوا قوج ندنوب :رعدنفا مرکا لوسر ترضح ارز م هدیسشبا هدنب
 یرلیش كج هلک هنشاب كمدا ر هدنعسا سرافلا وبا یلورصب هل و اکب

 ییکهروک هداروب تولک ییاوعد وبا قح هلوبعوقو ییالوط ندنول و

 یتبدلوا لاح غوقو كرد ردلکد یجالب مدآ ورخ یدیاراشمرویب

 یدری و نی رما مکلکعیا لقن یک
 مالسا صوصا ىلع و لقن هعفد یعحاس نالوا هدنتلازب یخدن

 هیصوت هرع رابدنفا ی وک ۶ ترضح اک كنهاشداب یرانج

 ' لع ترضح ور ترضح هدکیدلیا نا رپ رب یرلاش ینددلوا شا
 قحبانج رک كشع |مدآ یلعلاطهن هللا تیطوظح هجرد لاک "رع رلیدنفا

 هدنرخا كن راما لیکو س كرع دنفا یسبن نامز رخا اکس تولا لبق
 قوج كب هدم> كر هد ردٌشلیف رسم ىکا تراز بوروک یب رلماع»

 ندهباکح هناد هلیسع اب رقت ماشحا هدلح وب بود رايدر وس تمرح

 یدلیا تغارف
 + نوک یجیربنوازوسیکیا #۴

 هک ريد ندتفرط سرافلا وا هش هباد نوک یادو

 یخ ES هدیح یس ا درو هن دم مزپ

 اکب زارکن یمهحوز هدقدالکصا یملدلوا سرافلا وبا مب زعدفارغ

 لاکر هیلبا ناسحا راند ولتیلک هل هود ددع زوب اعم او و اطعا

 قانوف رپ لزوک هدارو و مدیا تدوع هن رهش هرصب هللا تدلون

 رجه و مدال غاب هکمنک هللا تبح یکلوا هللا م هجوز كرد ا اشا

 . مدازوب بويل بوسه و دنک قغیدراو هب هحوق بودبا قلزسربص هډتقو
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 ۱ هک راهنوراهتلافلا #۴ 1۸
 زولیشالکا 0رط ییددلوا تو قو> كب e هد هسا

 دی وصخ و هم رطاخ لاح تود ووا اک اجا هدس : لصاحا ىدا

 ندنکلو ابهر ربرب * لرد( کشت قوح كب هل دشو اف هک رح لکو س

 ۱۳ 1 ر ي نرالو ید قحر
 ی دلتا كش 6% نس هاکح سراقاا ون را هدارو سد

 ندلارد هاش هدکد لبا ماقتا ی“ هراکح هلهحو ا ا وا جایس

 رس رس ردو هر ی دعس e هد م هلا وا ول

 قشم د هرکصتدکد تا ناب یا رک دلا یسرب بب رغ و بیک یک

 تعشم و نح دن و یکشیداو | شکح سرافل اوا اب یدتا یهاش

 دونسح ندرکلاحو نکعددلوا تحار ہا یکدعس هرکصندکد لروک

 E e ا ْالکا ندزز داف کفیدنلو

 مد شمالشاب لم را قرا ااو هلا قا ر دا

 1۱ E کو نانو « هدکلو هلبا ےن

lLى: رولو 6نام :ساعدا نوساوا دونشح اا هل ماع  

 نوسلوا لج یدا ہنی ایس كن رااعدا كرلنوب ن نو ادم هسلا مداعتعا

 یدید مدلوا صالخ ندقا موش قرهلو یرس دونشح ندا

 کیدی اوفع کردیا عورش دم الک هز محو ول سراقلا وا هنن رزوا توت

 دونشح ندلاخ و یر ندردک و مع كرس و یرغوط ی زاعدا كرانوب

 هلبماسم هزس یتشذک س ن ار ز ردشاکا زک داماو نط عیدلوا

 هناکح هرس د یش مکی دستا ےن "کی تنالوا وار دک ندنحما بوی< | لقت

 له ادم ویبغ تدم مب م هحوژ نا 7 نوت هدیا

 نکه دن هحرک و راشع ا هوالع هن رب ر بو وس ییدا ج ۲ لا

 ییراک دشروک هل رار ر كرانو هرکصندک دا لهان رازکت هلا دموق رح

 نالا یلکوک تویلوا ل از یسهفالص ك٤ رح هد هسا مدخلا راک

 هل اناج كسب هراج در قحا مدالکا بورس ی عن داوا هدمدا ےک لوا
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 سرافلاونادباکح % 1۸٩
 دراهرمس هدرک هدنن هفت ندق دمهژوا نکم قمالکآ هک وک نالوا یتوتعع

 - لا روز و یفیدساوا "یشرب هجا و نسح یرغ ندادوس و قشع
 لاحوش ندمکیدلیب یتفیدلوا لاح كمریدوس ییودنک ًابجو تلزوک
 مهدکلبا نمت یمولوا تعاس ره قرهیلرطاخ نوک نوت یقین
 نود یتب یسمالوا تبع الصا كن املا یوم هدخالخ مب هکنوچ

 د رد انس 3 درد رب یک مب هدلاح ییددلوا « دی | نو رخو

 مدد ۾ مرد ا ن اس يتغیدلوا ملاس نداطخر هکواّععا او نط سڪو

 هلیماس هداسندوراسخا ین )هک یهاش قشم د هنن رزو | كمالک وب

 یدنک هدصوصخ وب كردىا هظحالم یتفیدمل و مدآ دونشخ ندنلاح

 یتاوص كن رامدا ك ہک د هر یر زو و نس ا كنساعدا و نظ

 ی دليا قیدصت
 قرهلوا لصاو هن رهش دادفب نایراک هرکصتدمانا یلیخر لصاا

 وف مع ندنکندلک مزال یسااق اصلا لجال كسرافلا وبا هداروب

 كللا یطعا هلا ولو ندلا ردب هاش هرکصذدکد تبا كرت هروکذ م رهش

 درفاسعلا و ةحكأ اب مالا تيان قرهئوط ینل و قشم د كوللا فسو

 لیکو هنن رب هدنتحابس تدم هیلاراشم هاش رابدلبا تاصاوم هقشعد

 تکلع لاها الوطن دنتلا دعو هرادا نسح كرب زو یکیدلبا بصق

 تربع كم لاراشم ل اکو ا ار ەروك یتغدلوبعوقو یش ر هخهرذ نقر

 رب زو یهرادا هت (a ناسحا تافاکم قبال هنتفادص و
 قیدصت یتساعدا كن ريزو ؛لردبا هلاوح هکللا ىطعا نالوا یعظعا
 هداب ز هدرهاط شعا قو مدآزم هردک و سچ هداسند رکم 1 هر

 رکم مدالک | یی راو دوا تکو هداب ز لا كلرامدا نرگیدروک راف
 هلیما# هدریجوا هح رکر شعا رایت روا اب او کا ملا هدایند

 *لدروک يتغيدلوا یرازب اهد ندزب هدک هسیا لکد دونشخ ندزم راح
 هر وتوا تحار بودی ارکسشن ق وچ كي هع رالاع هلل یب ندنوب قثرا
 قح بانج هللا قیدصت یتعالکر وب كهاش وللا تيس هن رزوا یسءد

 مز هد نا لرلو هسخوب نوسروس هظفاح ندزلعانح در ی م هلجج
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 وڳ راهنو راهنلا فلا ۹۰

 سونام هل و ندنو ندنغح هاو هدنس هام ج زع راکارسعلاط

 هدلح وب هادلر هد یدید ردکر ک رعلعمال وا لیستمندرع رلعلز ست و

 رانح رد هلتهح کی دليا لک نس هناکح كن ر زو هلا یهاش قشمد

 ندشنونم راهطا ه هاد ییالوط ندنااکح وش یباوت و یراوحو

 شا زارا هدنراتبم و قشع كف اشع نالوا هد هباکح روک دم همش

 ماشحا هداخ وب هاد ۰ راد دلبا دنسد یسهلجیحد هن رتا یراودلوا

 ا ندهباکح برروک غی دلوا

 ۱ 6# نوڪ ىج کیا نوا زویکیا ¥
 یکدشا ع ندز انحرف هر دراکحرب هعشت لر هباد نوک ا

 هغ لخ نوکر ب کرد بودا ادا هلهجو وش هننرزوا تصخر
 نت اک هدنرؤوا لح طس یرهن طش را رب هلیمرح دیشرا نوراه

ERقلخ بوروک یرلنک بولک ندنلحاس روک ذم ره:بوروتوا « , 

 هل اراتخا رب ناهکان هدروک دم لحاس هدلاح یرلقدلوا نمهروک
 قحهیلوا یرثلاع دکع رو لو ۶ را توقا 5 د 8

 ندنکیدلبا قا رف ةبسمروک تش زا نوراه نب راک دشاوک هد

 لوا هلا تلح دن روّصضح یرلنو ارهردنوک طیاضرر ندنسهراد نامه

 ربهاادمدآ راتخا e هلکلبا لاوس ینہ جماس كن رااوک هدرهجرد

 رر فح تباغ هرع زر رب نکیارزک دکنر ایفا نمو
 E یو دن وک ندر لبا لقن هباکح

eدفیلخ هن نزوا یسمرب و یییاوج یدلبا كىر ر " 
 ,نهباکح نالوا ثعاب هش رللوک ذآ ما مدارابتخا روک دم
 هل محو وش مدآ راتخا ادا ندنکیدلبا نامرف یتیرلغتا لقن ررب رب
 یدلبا ترشابعو اد هنسهباکح

 دک یه اد و داع ةاکح ¥

 كنوئاخرب نکابس هر تای ی هصد مان دان ی

 نکس نوا کوس لا كره هروب م بولوا یدالوا زو کا انسح تاغ

 ییاو هدنشا یکبا نوا یکجوک او هج دخ یم قرلوا هدنشاب

 ( رسا )



 1:۱۱ دو یهادوداع دی اک 3 ۱

 قردذشلاح ر ار هل راق ج وچ نوک نوت نوناخ هموق رم یا هطاق
 كن هبل یرلفدلوا نک اس و راردبا كلرادت ینیراش هت ما هدهراس وا

 یرلک داب صعب ندوص وشا هلل وا دوحوم یراح ءاه رب هدنراوح

 لسغرانو یدا ررواوا دیفتسم هلکعا لس ییراب وشهماج تزول وک
 ندفدتروق هطزوک و ندقدافشم رم یک راق یرلب وش هما یرلک دتا

 ربطعت هلبا رکج یلوقوق لزوکی راقداوا شمالب وط ندر راح هرکص
 یدنارلشعا دصوصح تداعرب هنن رلودنک یکمروشود كرد |

 نانو هدنزاوج هاف یرافدلوا نک اس یس.دلاو كرلهحوح نوک رم

 هسیالصفره نکیارولوا لوغشم لاپ وط راکیعچ للوقوق هنب ندزباج
 كن ههوق رمنالب روکذ م هلبسعصاب هنغد ر وق كننالب لرکنارپ لر هیمروک
 ندنسحاآ كنا نا هرات هدق دو وص غانا هلددش و مشح لاک

 یک یرلک دتتشذا یرازف یکیدتا ناغف و دان رف ردق ندده ج یزاوا

 شش نکن رک: یخو اب كنغابا كر هلک هاب كن ربهدلاو هلتعرسم

 نوبالغاهدنجوا یشاب ندنراقدرشاش ین رلکحهدا هن لر هروک یتخیدلوا

 درو كجو هدنفرظك راحرب هسا ىم” كنالب رلبدالشاب هل سم

 لروکذم مس هلتساتنم و و لقن همد نالوج ندارو و هنژ ربط

 دم وق رح E تارس هب کز ان ءاصعا و هدوحو نوت یر:

 یتهاظو كلهدلاو هن رزق قرهیلکا یشدلوا ندزو و كئلحا نوناخ

 یسدراب ناج هل تراب وأدب ه هب افضا ینتیصو هلهجو وش هلر ناس

 هلیم ام یتش هفیطو هدنفح یدالوا کت دلاور هکنوسلوا نکمواعم 2 :
 ی اهد رس ردلکد یالوق كي یس ارحا ق

 ا متقراسفم ندرازس هدزکجاتحا تقورب هل وب نا هک

 لح شعاندزوب ون اجا هک هراح هن هد هسلا ناوک نورد عادو

 هدم هدا تاقو ردا شون یدعش رویلب زا هدنکوا كع زوک یتب سش
 هدنفح زکه یب رت نسح ردقهنا وب رس نوسلوا دج قنا زدقو مذهش
 قردلوا یلست وب رب اکب وب مکیدلبا لساکت و روصق هجمرذ
 یتماقتساو تفع كر هني شوخ هلبازکیرب رب ۰ رویلاق هدمهقرا مزوگ
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EEد راهنو راهنلافلا  
 بواب زد هیدمش تو: A ندلا هدو رب یناد و و النص لاح و

 1 سا یلص لالح ییعح دوس شەر و و کما ےکیدکح

 شمر وهرکب رالا هدش رطو بود رنا ندتلیضف قرط اک

 !ah OR لڪ زکیبهنوط هک ود یهدجا نیتم لیح جن داوا

 هلا زکب ر نکشیا نل د شلاح هدکل ار ردق هنا وب و رد هدن | حالقو

 لکشنیعم قح بانج + نکنی هل زوڪ ب واوا لوغشم

 یسدع رک كاچوک یتیزوب هدعببوبد هيم ريآ ندزکیرب رب یز ع رو هلوا
 لود ندکفیدلوا قچوج اهد مهراب ناج ےن یا كره و ه هبطاف
 هدئماقم هدلاو یتا هلبا دایقناو تع اطا هلی امن هب هګ دخ كوب شمه

 مالک ےخ هلی اصن لر دک تم ن ا ر فط

 لقت ت ززوک الن زدم رک قر هشارشآیلاعم ریه تقو زار , ندک دلبا

 یشاد زوک ی اثم لیس هلی رلمروک یلاحوب رارغج زق هراعب یدلب تافو هل
 بونا تدم لر لصاحا ید وط ینارطا یران اففوءهآ رکود

 نکاسن بولالکا یتغیدلوا هدنافرب هرکصن دقدلرس بویلغاو ند قلقا
 لوغشم هل.تحالف كنس هب هزبس ناک هدنلاصتا كن هلق یرافدلوا

 هلحرب هدش رو هوطخ یللا كن را انکس قرهلا یهمزاقو لب یرلقدلوا

 رفحبورب دلاق شب ر هدلاو هموح رم هلىا تالجوک ك هرکصا ددزافربقرب

 هت رل هبلق رارکت كردبا نیبزت هلبا رکهچ : ییرزواو نفد هربق یراک دتا

 رلیدلأق ب واوا شوهدم حالع بو جاو شوهس و پات ی هر تدوع
 كحوك ندنعدلوا | هدنشاب یععو و زارب هم رخ نوک ادرف

 ها ا دک و یم قج هلوا شم تیلسف ه همطاف یشادنرف
 ناب یفیدلوا یرلهراح هقشد ندا لیفخ ار انج کارا

 یژروش هماج یراهدلوا شعا لس لوا نوکرب ندنتافو كن ر٠ دلاوو

 هروب نم هلکلبا دبل ورا سجا عضو هنن ورد تس یکیا بویلپ وط
 تس یکیا هلهج وی مما كنس رشه یروش هماح ر وک ذم ید همطاف

 مان دانالا روصتم ولا تاسررب هذن رلشاب یر ره هدک درب دشلرب هننورد

 جاقرپ رایدلوا ناور هلو هرزوا كلي ےل ب وروتک هنن رارحاص هد هبصق

 ( زوب )



 4۹4 4 یهآ دود اع هراکح »۷

 هملارصق شاک ها سیف هدرزوا لور ر ای: :وطخ زوب

 رظنفطء هروب یک یکدروک یرازغجرق وش ارابتخا مود رم كردبا

 نیتلمنهباکح هب اد هلک ربا ماسحا هدلح وب بولد یدالشاب هکعا تقد

 یدلبا توک

 + نوک ی ججوا نوازوسیکیا #
 یرززف ر ابتخا موق رع هکر ید بویلش اب هب هب اکح نب هاد نوک یسادر 5

 هرن هزکشاپ رکلاب هلب وب مرز اخ هلا تبظ وظح ل اک كر هنکپ
 هئس ذیصد دانالا روصتم زف لوي هب رز وا ا لاوس وند کشر ول دیک

 هلشیا هنو یسهن كي رزق رارکت مدآ رابتخا هلکمرب وربخ ین رک دنیک
 یدینقا ها كرد دی همالک هج دخ هدقدر وص یی راقدلوا لوغشم

 كنب هدلاو هر هدز یرزوسکو ا یی وکرب هیامورفزب ۰ همریدنلهزاتیرهدرد

 یب را ارجام لصاطاو یی رلقدلاق هد تین اشیرپ لاح هلبتافو لوا نوکرب
 رک هدلاو ا هلبا فس ات راهظا رابتخا ە:كىدلیا هب اکحو لعنرب رقرهیلغا

 هدرا یرهز یتبدق ار E هيج یدیا هنا مربج لوا ند رعا تاقو

 وبا هدنفر طظ تدا ترد ۳2 هرکی رجب ینیئدلوا یاو هلاذاو عقد

 هزکلاخ ی رعوط شعا ندز ون لوا نجا هبهرا> اما مدیا ردنا

 ترورص «دنفورپ جه زکه سر دبا لوبق هغلاباب را مدت اردک هلیسهداب ز

 رب هدم 3 هرغج زد وش قاب هلا فذطع هب مصاف یب ر رظل ك رود مردکح

 هزس کلا قا نکیلک بودیا داجعا هع زوس یدلوا اد تٽبګو تج م

 کشت هجقدلوا زکی رعاکو زکیدتبا فداصتاکی هداوب وب هک ش عا راب كپ
eenردعحهل وا لدرم هرو رست هرکی رادک و نزح هل و ندنوب مع ا ههش  

 هللا شالت لاک هباوچ یهجهلا ندرازف ها مالک دارا قوج رب هل رازوښ
 كز دروب م قحو غ نک قکا تاس لصا هداک وب هک یدلوا رظتنم

 ییلکنوش كراتخا لصاخلا ىدا ی هنفوخ یراکحهیعا تر هلو

 یراقدنلوب بولوا هج والتع اهد ندنش ادنرفرکید هج دخ هنب رزوا

 هطحالم لاک كر هیم رب و در باوح ندنءددراو هنو رد كتر اشد رب لاح



 ¥ راهنو راها فلا #۷ £

 توکس نوع رق عاخ هګروک موق رح ینکیدناراشخا یوکس هلبا

 راحود هدرللوب این درعا نک کاک هل ودكدلاط هنربح یاب رد بودن |

 رولک مزال "رک هلبا هظح ال توش ود هوا ف گلو رطح رکەجەلوا

 زس دلاحوش یدعشر د. ااضتفا ند هند درت هداوبق یمفیلکت مب وش یدبا

 هل بح یعجملوا قداصتم هدنس هوطخ رب ره كل هراهب و سک یک

 هزس رک ه سرونلو هدنسوزرا قلوا صلح ندرلماد مآ داسفو

 كرسو رولک مزال زکعا لوق هون اعم ینیلکت مکیدتا ضرع

 هعف ادمو هلاسعم هب یدعتوربج نالوا كج هل سو ک هنه لع نکتفع
 رداص كنه الرغ ؟هلماعم ر هلل وب نوت و ردق وب رکن رادتقا هکعا

 کیلو ا نیما هلهجو ره ندن ردیانیمأت من خوعش نس مب هزم ینغج هیلو ا

 هدلاح نککیدلک همهناخ بودبا كرت یعنرب راکر هلب و نوتا زکشدعتو
 ا رولا نوع هل مح و ره كر هیمروک ترورض ایا

 وش هدب ولوا عاص "کهدلاو تحو رکس ردنا داّمعا هم زوس هسیارا
 نڪ اس هتبلا یدا ردا لوف هدأ مدیا هساوا شعا کا یقیلک

 *رکسرولوب تسماو تورو تحار اه د هدمهناخ هدانز ند دىلو رکشدلوا

 یدد

 دافعا هن راهالک لزوک مآ تضل كراتخا هج دخ هلاقم هصالخ

 نککیدربدش وسیرزوسکوا هراح ییییْشا یزوک یک مزب یدنفا ردنا

 نوسروب رورسم هدناهج یکیایخدیزس یرات مضحیلاء عر نوعا
 ند رکن رلهدافا هناهاوخ رخ هدنقح مهرشمه كرکو رک راجلرک زس

 ںی مڑس هدزمت> م هدب ا فب رعت یز مل دلوارورسمونو٤.درا دج ر دهن

 نکل قدلوا ظوظح هلسس هدانز ندرکتج مو فطا نکفبذلوا
 کاو 6 هم هرس كح وک لعتسم مسو ] ارش ءواّوا

 زوسر یط هرس هدصوصح وب ندنکیذلبا اعا ی ا لی هدا ز

 ىس ەر شش كحوک تولد مالکا ی راکفا كم هرم لوا ند ڪرو

 ییدنفاوش ۰ هلا نا نعد دلو اهن راکف اهدل ون و مسادنرف هر همطاف

 ود زرولو تحار کب هاس رب و باو ج نیسیمردن | لوو هکلز اع

 ( مارا )
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 را تخار هل ون مهرشمه رخ هللا تبب وک لاک هروب م هذک دلبا مارا

 یدرب و یباوج معا ید لوبقو ممسیا هدتفورپ یمدا نیکر چو
 را تخا موق میٹ رپ و باوجزرسهظحالمهب وب كنسیشمه كج وک
 هشالریض هلماعموش هلغلو | یان هسانعو فطا یت دلوا شمزتسوک دنراقح

 تئادح مشادنرفقاب بولو ا بج وم تس وتو ملا یروشاكت هګ دخ

 ردتقم هرییغو قرف هلیماییدب وكر كروما رب ره هلیس اضتفا "رکنتس

 دنت هب رخ تبئو نظ نسح نالوا مس كراتخاوش مرولس یرکفیدلوا

 شمزتسوک هد رکعح هلب وب مدمهروک قبال یزرکم ر و باوجیسکعوشراق
 یور اکو زلک مزال كعا هلماعم هلا كيلک وشراق هراکل وا یییدلوا

 دوز قرهیلغا همطاف هدکد ید ا هن رک هسال ون ءداضر

 یتغیدلوا تداعس رب همب ماقلوا دنیاو اضر اکوب ےہ مر ؛ نکل لز وک

 ی , یک كلوب هدم رظن شیب هعقداوا مرع نوک نوت ر کسر ولی ند
 ول یس رشمه ھن رزوا یسد ردیمیش قحهوا نون قلعا تورو

 هتن هدک دید مدنا را لجان رس هتک رب کلی وس زوس هدلوب

 زوس قح هنارب , هرا اتخا نیکر جر در 2 قرهلوا سصم هدن مالک. ةریطاق

 كلبا له ان ید ادر تخا رکا 'رعاو زرا ملکوک اعطق یکلیوس

 مشت رعنا دل Es لوس 2 ندن زس هسا

 یا ر بودبا تیح لاف, نوسشنیا یزس پودیا تبح راهظاو
 اد توروک کنان رقت ماشخا هدلګ وب هنن لر هد ید د رک سمرا

 یدراو هت وکس

 ۷ نوکی جم رکی زوبیکیا ¥

 ۶ هل هام كن همطافهکرړ د هباد بویلبا زاغا هب هناکح داتعمرب ینوک یست را

 تخم منب وش قاب بوکچ هارب هلغلوا ینزح بجوم كرابتخا یس هدراب
 هرس كلام مکید روک بوروکر دقهئآوب هک هلط یکدتا كمهایس

 بور و هزغج زق وش یدع یلکوک کیدمرب و هنب راروهشم كا كنب بلد
 یدمربدتا لیم اکب هج هرذهدا اع ميدلوا یرونحو هداتفا هل اناج كس

 هد هسلا رویتسا كا مطاکب قرهیلو ادعاسم ردعنره غلط نوچ ا كنوب



 أ راهتو راهللافلا 4۹

 مج دیلاق یلاخ نآرب ندسقههرا هراجبویمک زاو ندمعشع یادوس هنن
 یدرد

 ییفیدلوط هلا شا یړز وک را تخا ندننرحلاک نکیارردب | یراتبفکوب
 نایمهدنا رتو قرف یرشوریخ اهد یدنفا بوبجآ هجر وک هج دخ
 اهد ونلوب هراحرب هکیدرد هتبلا ها ردک بوقاب هنن ززوس كفجوح رپ

 وزرا كاع هد زس هچ رک رواوب لاک یلتع هلبا نامز رو ممر دق وجوج
 مدآ رب مرکمو ولتناساا تاغ هد هسسلا قول یس هراما كلك ییدتا

 هتسلا یاب رکن هد هج ردو كل رسورولیش الکا ندزکلاح یکعدلوا

 كنا نب لهدیک هدکلرب یدعش یداه ردا رأت هداکا هکر واوا نوکر

 هدا ز یس شمه كج وک هن رزوا یسعد یزو مردا ینلکوک
 اکب راتخا وب اما رک شر ودنا رارق ولوق هل و زم توا قرهنلقا ره

 تویمروط افلطم ةسیارتسا كمردوس ییودنک هلباروزو كعا ت دا

 رح را تخ ا ااوج ناد مررب وربخ هرس ندب ی کج ہد ا رارق

 یالخاعطقو مردبا مسقلویب هکج هجا تب ذا هدنقو رپ هرس مک همطاف
 یماخ كنهناخرب لر ها قاره نوسمارانوب مو ید هد "رک اضر

 قرغ هتارهوحتیک# ذو هسللا سفنر دج هلو | كنس مکلءام نوت بولوا

 س هرا راجا ید كلو هسا رر اب كيلق اک هدورلبا قحو مردنآ

 كرد ا اد همالک هشدخ هنن رزوارارقولوق نالوا والوب مردنا دعت

 لوف یزرس کز واراطرش رکغددلوا ش ی ضرع هکمادام

 وش مهدیک نکح» هلکب هداروب یز زس یدعت یدل الکا یکیدتا

 هدکد دز رول ول هداروبیرسهدندوعبودنا میس هنن رلیحاص یراروش هماح

 بول | ندغا یک هعشمه هنتشع هللا قر هیلشاب هغمالغاراتخا موق رح
 تدوع رک سرولوا كحهدیک ت وقار فب هدکلرپ "رکیکت اھل و۰ همروئوک

 كج هیمروک ن آر بورد آن دماب ی رک شمه ندنکی دم کم لقع نزرگکهیا
 تج ر هلاح ندتیدلوا ههش هدمغجهلو ا كاله افلطم مهسا زولوا

 «لکروک قباج هسباراو كشباهنرهقر هغارب هداروبکهدشمه بودا
 زسفآو ملا ندمت ادنرق رخ رخ هلبا شالت لاک همطاف نامه هدکدید

 ( ؛داروب )
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 نوا مرطاخ هشدح هلکعد مر دیک هدکلرب ۱ هام تویمروط هدارو

 یدید مرواک مد بود

 هدنهاعم سس هدلاو هد هسایدعسا ینلاقهدکلر هلن ا راشخ | همطاف ف ۳

 هاوح ندنش دعهروط وشراق هنماراو سه كن ترش كور نالو

 نوک جد هګدخ هرو رم هلسغلوا روبح هکعا تعاطا هاوخ انو

 هدف دو | دتفک نورارق وص رابدلکب ردق د نوک لوا هش رزوآ

 ندنلا وره هلا قار یروتتشا هنک دلک ردق هناوب كنس رشه هہطاف

 اکسیشاکو هک ا مس هرابتخا ود كدلوا ثعاب هکعارود ندعشادنرق
 هدیلسس کشف یدعسو ندمهدلاو لوا نوکرب دانا یداص هد وب

 یدلک ییاضفرب هتشار تامهرشعهاببعع 1 مدلرب | ند.ههریشعه یلیکوس

 مکیدلب قفو هشک هدنرزوا لول هلل و «د.مش و كدربا ندند نک مهیپ

 هدنون وب «دکلر یش اک كدتیک بوغارب هلکلا همد ارب لوهح ےک دمروکو

 دشا ندمواوا اکب كقارنفا مدیلوا تشم هن رادردو تکالفو اضف

 یدلش ا هغمالعا رەد یدلوا

 ریس اف هر هدأن ز رایتخا هنن راهالک ز ENS وشا ك هعطاخ

 قجملوا شخ تیلستزارب هچرکو یدلأق بورشاش کج هید هن ق رهلوا
 ندک دا نیکسن ینلا یرب جه درزوس وب «دهسیدلبا تأرج هر زود
 كردار دکن یراتخا هلعا د دشنو كىر ینب ردک سکعلا هعسد

 یغج هار ا بور اوهرهش یک دنک ك نس شم هد هسا یسل را هکر دقنره

 راتخا هدلاح يتيدلشاب هفعا ید روعغل قلاراوب قجنا یدربوریخ

 ھك هدروعغل و ید رد شلاق هدلکرب هکلب که سه دعا قار

 نارا ك مجانا زرولب هلاربخ ندرایکآ یتغندلوا هدرن ییجراد

 دنبنر راد رک آردولربخ كن هب هبلق نکغیدلوا نک اس یدعشزروشلوببولک
 یدید زرولوب قر هارا هدرب ره بودیک « 9 هسا لک

( 1۴( 



 ۱ دڳ راهو راهنلافلا #۴ 1۹۸

 هر ج رق هراصب هدنرلکدلبا تدوع هنس هبلق هدکلرب بولاق قر هنأق
 هنکر دلک كن مشعه بودا مارح د ودنک جار تاوخردق هراحاص

 بوعیجند هبلق هدکلر هل ارابتخا یدلوا حابص هکاتقو ۰ یدلقابونا

 عیجو بوبارا یر رغ بوراو هرهش یکیدروتوک روش هماج كن هج دخ
 بوبد راب دمهلا مخرب راد اکوب «دهسارابدلبا لاوس بولاج یراوبق
 یدلبا توکس ند هاکح هباد هلغلوا ماشخا هدلحوب

 نوک یجنربییرکیزوبیکیا
 نت هګدخ رلنوب هکر د هلبازاغا هب هباکح هناد هدقدلوا حایص نوح

 املطم كارد راب ندنراقدم هلا تاموسعس ندر رب راد هنغیدلوا هن
 بحو كن رودک و ملا لاحوب قرەلوا بهاذ هنکیدلک تا هنشاب

 دنکردقیک هدکلر هلی هریشعه لوس هعطاف یشادنرق كح وکو یسقرت
 ییدشا كرامتخا هنسودنک ندنرح تدش هلغلوا نايس و مدانیر

 بویمرپ و هل باوج و بویعصآ قالوق هذ رب یه كرامالک زبمآ تیلست

 هداب ز هنعدم هداللکآ ما رب دتسلا راتخاو ردنا هلماعم هلا ینع

 ید را نوک

 ر قدمارا هدنفانک او فارطا لرش هتفهرب مات بوعرح ران وب لصاا

 هلل اس اب تلاح بوریشاش ینب راکحهدب اهن قر هیمهلوب هدلاح یرلقدهارب رب
 ها ردق هحاسص ی رە كن هبط هلا ردکو رل دتا تدوع هب هبلق هت

 ناراب ندنززوک بوسیلاق یلمح كرایتخا موق ره هنیرلشادز وکو نیناو
 لاله قیدنک هلب وب مدمطاف كجه نادر منبیا قت رهدیقاشاب یکی سەناد
 بودنا تافو رک هدلاو لا هنشاب یلفع بويع اردک هد هچ رد كجهدبا
 ندعمروطهد هلو ون هنشاب رکا ندنغیدملوا یجد رک همشمههدلاح یک نیش

 ندنغی دلو او دعهزس زکلاج نسح لو اندیش ره زکسرولی هلوا نیما لصن
 مدعیکم ب هن راضرعلوریجو تین ءوس كراثلوا یحاص هدساف راکفا

 جد هدغاب رار هلکنون ردراکرد یکچ هیمهدآ تمواعم یتافربب ربلاحما

 حات هرابشقوح كب ق رهیلوا نەنسدرب هسلا هداروب بولاق هج ازا

 یس ۰ هلکید یع زوس هدباب وب لک نوا كهامکچ ترورض ندزمتیدلوا
 ( هدرهش )
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 لفتسسم كلهناخر دوج وم یش ره هداروا م هر وتوک همهناخ هدرهش

 نکسرد.اتحار قر هنلوب هدرکنمدخ ر ه راح ددعتمو قرهلوا یماخ

 یدید
 هلیس هعشمه لصتم یراکفا بولوارا زب ندشناج ودنک هشا هطاف
 هلسماعا هفش قش هن ر كرامالک يکیدلبا ككراشخا ندنفددنلوب لوغشم

 هنغد دلو اهن كنما مو رارکتیرلمالک ید دلوا شاب وس هنن موق مع رادتخا

 همطاف هراصب هنن رزوا یسلیا ماره ودنک یتسرب و یعطق باوچ ر راد

 هنکحهدکه سبارولوا كجهروتوک هبهرترهو تعاطا هن عا كراتخا

 هه رح مدعم ندزلوا ناور هلو بوعیح ند هبلو ران وب هلکمرتس وک اضر

 هند دلوا هد هو كن هطاف یشادنرف هسارولوا كج هدا تدوع هن هبلق

 هتسوبف كن هبلق راشخا موق رح نوعا یس هلک هناروا نولوا ییامولعم

 ۰ کصندکدل دیلک نس وف نوزاب هللا روک تع” یراک دن کک

 راد تیک ب وقار هنغووق كحاغانالبنوق وزبندیکسا یراتخما

 یدعب هلح یراقدلوب لرهش یکج هر وتوکی ب هطاف كراستخا موق رح

 ماتور هدنشا چ وانو اور رب هدنشاب زوب یی هاسموب هد هسلا قانوفج وا

 جالعیب جآ هی انکس لح كر هل هدا عطف الب جوک هدقانوق یدب
 راتخا موق رم نالوا یم هلیسا یهاد ندنرلقدلاق بات یب بوراو

 لکا كر هد رو تڪ رلماعط سافت بوردنوک مدا هبوشراح هلع

 هلا تحار بوروتک هب هطوار ن رم تباغ ی همطاخ هرکصندقدنلوا
 یدتیکنولیکح هب هطوارب رخا یخد یسودنکو یدد

 هار هبدسک رلشاق سفنا ند وشراج ه هروب رک یبهاد نوک یستربا
 هتاهدخ قلعتم هت زو هلا کلات هرکصا دکد کو هسلآ د دعته .

 كنرو نم هلکمردب وا كلا بودبا اشا جد هنراج رب نوا قاب

 تاثعو فطلو تب یکیدروک هنشودنک هد رادجردوب ند راشخا
 راشخا فقوئالب كن مار ره هرخالاب بول وا یطوظحت بجوم
 تروح لاک اک ون بویم هلکا غل دلو آهن بس هنسعلوا ارحا هلیمام ندنفرط

 هلراتخا موق مع هیفاععمو ۰ یدلوایلاخ ندکمرب و راانعم وارد ولرد هللا



oهک راهنوراهنلا فلا  

 ٹرفن كن هرو رح یر ےہ "لراقلراکادف ینیدلوا شنا هدنقح هروبوم

 انوکررپ نوک ندنفیداوا ییسهدنأف الصا هنس هلازاو عفد كنتدورپ و
 تاره وغ ییدلبا عدم توااو هللا ییدلوا شمر دبا ندشاد

 كر هد یدم هر دتصدا بویمهلوا یر در دمطاف هلرادعو دعا نالواو

 ۱ یدلبا تور ندهباکح هاد هلکعا برق ماشخا هدلحو

 ۱ ¥ نوک یمنی ییرکی زوبیکبا
 هدام چوا هک رد هدنلعن راشخا بویلشاب هب هراکح هاد نوک یسنربا

 لڙ زار بوياق یردکو لا هدهجرد یکلوا هجرک كت همطاف هدنر و ره

 ندراکل وا هج وب یییدلوا لئان هدنسهباس یلابقاو تن وق هدفسیدلبا

 لدص هردکک هح دار طاش نس شمه رورس یکعدا لاصح-ا
 هدنفورب ند هج دخ هر ودنک هدنتافو نیح كنس هدلاو هقش ندقدلوا

 لاحوب قر هبمراقج ندنروصتو رکف تحصد ښو دلو | شمرب و وید هلربا
 رو ەس ا ەنره ۰ یدارولوا تعا هند د تنلاو نرح هح هعندجد

 یذتوطزوب هنیکسنو فیفخ یکی رک یلا تدش گكنهروب نم هلبا نامز
 هنس هناخ ندنعیدلروب هچ هدا ز زار بوفیج هکمرک همطاف نو وب

 ىل هبسلا سفت هدنساب ور هدقدناب هن وحش وا لوا ندنداتعم تولک

 نسحكنوب هلیسمروک ناوجونرب د رها باش لزوکت باغ یلحاص لارقو
 ناوجونموق رح نکیآ هدکلبا اشاننورس هللا ترحو قایتشا لاک یلاجو

 ضب 7 یک دنونوا نوتسب ییهشدخ نپسر ونشود هن کج همطاف هآ
 یک هرس ىلىك سب ويل وا سرا دسلالزوک یا دلوا شوهر دباب كيه اد

 یلابقا تیک قوب هدنافاکس نذرانو 2 یدروک یعزاو یزس ندقءارا
 اکس كقح باتج ہک قاب ہللا تقد اکبو ! ل ایر هدئس هطا هرتاهوس

 همطافهدک دیک بولوا بلاغ ر ارب هلیس٤د مملو! كجوز یکیدتا تعسف
 بهاذ هنغیدلوا لابخر هدا ز ندان ور تالاحوش بوزان وا هلا شالترپ

 دیک دیک اب دز و تاپ یدک نادنزوک تو ۳ یابح قر هلوا

 هویاهوس هدکلرب و لعت 4 یهاد یلاح كردبارثأ یک کرک هب همطاف

 هچرک یهاد موق رم هلرسابا اجر یروسغا ینیرلغا تحایس هنس هطا

 ( هلوتموب )
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 تالاب زدا تان ندنرثأت ,یبه روا هغاب كرا رابور هلوقموب
 هنس هطا هرتاعوس هدکلر نوعا یرطاخ كلن همطاف هد هسدارولس نغیدلوا
 ااو ڪک رب راد هک هرم ستم هد هطا زوک دمو یدسلرب و رارف هکلدک

 كءدلوا شهر وکو تش طود هد دل | قوم هه هنغح هيم هلأ تامولعم

 ھر یس هج” كنابور ملا ند نکیدرپ و قارچ هداب ز ندزساکب ا ور

 یس هرس هطاو هنن رژوا رارف كاج هل دیک هنس هطا هراهوس یلصاح

 كیهاد هل | یتنوزرا قمالکا مدقا ناب سا كر دقت دوخاب و كحروک

 ینکیدننک بو دیک ب هبلق كن هج دخ ابابغو یسزوکی رادت لوب هلوع
 ینهاد«یدلدنابسش یم دیک« هبلقروک. ذم ادنا نوعا قعالک |

 نوتلا رک فود اش ازکر ات سر جوا نوا ییم هلوجو بوکر

 ندنسابحا نس هاو ايشا نالقوندهدرذلوط هللا تارهوحمضع و

 هار و هک رح داش هدیولبش ودییغ ناز توفقارپ تیاخا هراتخار

 یخد یتسلفاب هطزوکب و وقیلا ردق هنن رلتدوع هسارولو ا كج هلک

 اضتقا هوب هش رب ندرلریکر اب هرکصتدکد نتا هیات هراشخا موق مع
 تولوا کار قهااد ید هراکر ابر را دد تودلک و .یایشا كح هدیا

 هلا یبهاد ,نوویدش ییسه راج د هرکر ارب رخاویپ همطاف هنس هقرا
 قرهلواهدنکد ی هلوکرب یز ,ینکژید کر اب یراقدلوا بک ار كن هطاق

 رلندلوا ناور هلون
 یتانکس هواش اهنرف زق یکیا هدنفرظ نوک یکنا نابراک جوک ولآ
 یراق ود مدعم ی رات اكل هلو زوکذ م تولوا لصاو هب هلو نالوا

 هدنراک درک هب ورحا توحایشوق هل زالو دنغووق جاغا هرزوا لاونم

 لر هیه هل روک نانو واذ هن دورو هن هلو كل هج دخ ورن دنامزلوا

 روصنهكرد | لیت یکل درک هتس هطا هرتاموس محو یرلق اس رارق هنن
 كنسهنیفس راګر ودق هنوکی کیا هداروب ۰ رلبدلوا لصاو هنن رهش دانالا
 هلعع هلیسلا رم موق مک هاد نکجهدباتکرح هنس هطاهرناموسروک ذم

 هدنکو تخورف یزارکر اب هرکصذدکد تارازاب قلوت بول و یینادوف
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 یدلباتدوع : هدا كنم طاف بود | كرادت یرلیش كج ناكاو كجة

 یدلنا تغارف ندنلفن هناد هلغلوا ماشخا هن هدلح وب بود

 د نوک یحهچوا ییرکی زویکیا ۴
 نوک یا هکر د هدنلقن رابتخا بوئلوا ءادب ۵هلاکح هن نوک یسادرف

 قوجرب ندلحاس هللا اوهرپ قفاوم قرهلوا بکار هب هنیفس رلنوب هرکص
 هح .رک هنکباذلاروکر ر ر یرع نداعهووص همطاف یمناخ هدقداحآ

 تایزار ززا قلا ی رربخ كنس ەر شھ هد هسا س ابا شالئ زار

 نوعا قمالعص ییاح كنهروب م هسدایهاد یدر و تب وقت هدنرمعو

 حالصا یالخاو راکفا جد هاکو لقنر هباکح فع یل ەجلکا هاک
 لصاا ىدا رلبا لاح بسح یرایشانتعالا بخاو كحهدیا لاکاو

 دعاسمتفورب نوحا كمر دلسس دل هب همطاف یغیدلو اےک كنسودنک ی ھأد

 هاګو لیم هدرا هجردوب كنهاد دقوا جد هر ول نو هدعمارا

 هدکمرب و هتغیدنلوبهدنسوهو اوهتیجوز یلاحو جا بویمهرب و اتعمرب

 ی کنار رب یک افاو قطا یدل از زا وزا کتهاد نکا
 شمهجوق! همطاف هک هل وش یدلوا بجوم ینبارغتتسا هباغلا

 تشه یب نس ردنوسمعال ( یهاد ) كکیدر و ڪ شلوا ریو
 مالک عطق بود نیسرواوا نونم كي لدسلوا كجهروک هرزوا مهیلصا
 كن همطاف هل عاتسا كزوسر بب رغ هلوقموب كردبا افکا هلیاردقوب و
 هنارفتسا هما : زوسوب مقاولافو هب رج ینکج هدیا بسک لاح هن

 هفرطل یزوس روک ذم ادتنا هروب رم هج راک یخی
 یتکیدشا هفیطا هلوقموب كراتخا موق نم هدتفورپ هد هسیدلبا نط
 ندزس مدنفا كر ردنا دعو کج هریدلبن لاح تقیقح ندنکدمروک
 یزس رار هلا مرعع ندنرکشت كرلتنانع هو م میدلوا طر وک

 و مرد وزرا یعلعاوا یقرشم هلکمروک هلاز ۳

 یسهدنافهن هزس هدلاحوب كنارشت رکفیدلوا شاب وساکب هطوا راد اکوب
 ندقماش بوئلوت رد و نسرب وا

 یدد ر کسرول وب طح هن

 ( كنو )



 0. 4 یهادود اع هباکح «

 مکلکهروکر ع هدلاح زککیدروکوش م: عقاول اف یهاد هن رز وا كنوب
 وبشا یرافدمهلوا لئات كرتناساو مرولس یتغادلوا لوب لوس راکب

 o کد دونشخ ندمرضاح لاح وش هللا تیلدات ه:تافاکم قلتوعال

 هدو هرهمجر ب یرمع كنه رج رکی دلوا نکنوکوش یزم بک رکج همطاف

 هم کلیک نالوا هدرارقرپ یعاد من بار ف کسر ردنا بم" ا كب زکه سر وک

 ك یتس هلجج كلرلنروک کازوتر و نسح نسروصه كعادناو هرج ربارب
 هلا قا سربص لاک همطاف هاکعد ردبا نوتفم اکب و ناربح هللا ناج
 لد مت هدنول رکسرویعا ذخا ینرکیه لزوک م دقا نارب نوع اورپالب

 یتئدلوا هدا مب و یا هلا ر هاد هدک دید راو هز كح هبعا

 رقاب هعز و و نیکرح هل وب یب نوا كلوب و مر واب هتفلتخت يل
 ردیقوب قبا من كا رکغلتخ دب زس هروب م هدک دد رکسوب روک هدلاحر

 ی ف يسهراج كنوب توا یهاد هن زنا ی

 رکا همطافربار هلیسمر و ینباوج رولوا ن یکم هل | ی یب ید لوا
 ردتعم هنللدبت TEES هد :هورب رس 73 ود هسا هلل وب نتا

 بود اداقعاوالتع نق هرز زوس نالوا برغا هل وب هکنوچ زکسقج هيم لوا
 وا هلا داععا هعزوس کی دنفا قا یهاد هدک دید ر ونانا

 میدلوا شع ا هدافایدمس هرس ۰ مع الوقف یزو فالخ هدتفو رار ز

 رولیشالک | عددلوا یر ةقيقح بویلوا ناسنا رک هد ند رايش

 ییاردتقمو ولتامولعمو لز وک تباغو زسروصقز ۰ عیربعهاولاقو
 طف روئلوا هيس داع همسادنرقو یهاد معا ےب تولوارا ادارو

 هد هسدا راو مرادتقا هرلیش نالوا زنصحر هجرکه لنهج نځیدنلوب یر

 ك_نهورک یر هتوف یدک صاوخ تاذرب مان نهر رار هلکن وب

 لر ڪڪ طعف بوتلو شلا هنفرصت ةضف هليمامت نس هلج

 هنتمافتساو تفع هلیسخ قلوا قینما هج هداز هعسادنرف كرکو اکب
 هدنتمدخ کال حزو هدکل ۳ یریکیا هنس هجوز یکدمهدىا داععا هلیمام

 یدلبتوکس ند هناکح هناد هدلحموب لر هد یدلبق مادنما

 ٭ نوک ی جدرد یعرکب زویکا #*



 £ oهک راهنوراهنلافلا ۱
 تمذخ هکر بد ندنناعیسل یهاد بولسا هب هناکح هني هاد نوک یمنرا

 مهر هدنقورب "رک ت دوخاب و داع كردبا ادا لسا ییهروک ذم
 یاود هدنلوب كب كنتکرحو لاحنامز قوچرب قر هیلریندننابكنس هحوز

 رو خم اتال قب ءا كا یو بسون را 0
 یدلروک یروطربینان» هباداو یلیم هب هسکرب چ یساضتدا ٠ لصنره

 هل سلوا عبا هب یناطیش یایلخ شاوي شاوي هروب نمنوکرپ هدرلنوک هسا

 یراط لسک هلند بورو شود ند دوجو هتفر هتفر یی ودنک لاحوش

 قوذ هوب یقیدلوا لئانهدنسهباس نمهرب نالوا یجوزو یدلشاب هغلوا
 لیم مز هئلالمرپ لاح م اک ینددلوا زاحود كر دکح "َ هدنما رافصو

 داع هلا نزح لاک هرص مرا هلیسادوبس کچا بلج یزعم> مو
 ربا ۳ هللاح لد وش كەر و نئ لصاحلا یدا رلد ارظن فطظع هک هدنب و

 هدرگیدروکییغیدالشا دعلوصبور اراصیزوب لک قرهلوبرهغلیحد ۳ِِك

 یدرد هن كنو اے ع كردا لاج بسح هلا رع طب نسادنرف یا

 را تعم وارد وب ید وق هلاحرب زمان ییتسودنک هدتفو زا هل وب هکراو

 لدمروتک هل «رع رطاخ ایفا ینخیدلوا نوا مزب هدلاح کرو :۰
 ندنکوا یزوک كن هروب نهرا نوک نوتب نک هدشن هلا ےشادنرف رکم

 .ییکود هن رزوا ری رزوما مزب هروب ن مهسا لصن ند مخیدلوا كیسکا
 هليسایوس یني زوس شا هقالع «رزب ب ونکب ی رعراجاص لارخ نالوا

 اکوب قر هیلرطاخ یاب ور ییدلوا شمروک مدسقم هیطاف قلارا وب
 ندرایشیکیدت الفن بوقان هن زوب ك رامتخا هللا بچا لاک بوج انشا

 هلنا تقد لاک یب ززو بس كفوف مم هللا كرد یتفج هوا دنم هصج

 یدل شاب هکملکید
 قر هبل وب تفخ یمونکم ملا كن هروب كودیا  ماوبد همالک یهاد نب
 رک لكلا هدهاشم ربارپ هلا مشادنرخ یکیدلبا تدنش بسک نوکبنوک

 عقد كننورد ما یکیدنبا رت و قلواهاکا هنلاح كن هر وب نح ةر ز وا

 ردا تین یکتا ا اک وب و یمارا هراج رب هنننکسئو

 عسمجت هدندودحر یک ناییتسرانالنمه.رب يجوز كل هروب نم نوکر پ

 كچنبیا و (
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 "رک دن هلا مثادنرق هدکد نک هو هدننسانر . سلح راب زب كج هدا

 كنهرو نم مشادنرق نکیاردلا لاح بسح بونلوب هددنناب كن هروب نم

 یغیدلوا | هدکعا | بلس یزرکیر وضح وتحار وربن دقوج عاج ندنسودنک

 بويل ر رکن دز یغیدلو اهن یپپس ل رکموتکم بارطضاو ملا 'رمکیدروک
 نالڪ ندریلا ا مدعم ندنو ز ردنا یت یرکمردلس

 ندر میدم هیلکا "یشرب هند هسلایددردکلیا ادا ی مهناز جان تنواعم

 ماخ ما بویم مر وط یارک ندکلیا مارا مسادنرف هغ ر نوا كنو

 هدصوصخ وش هدب ولوب هراج رب هرکدرد کلب کیم هلقاص س ندزب

 ید د زرد نوتعو دون یزرس ندرت دخو ترغقحهوا

 لاحوش یسودنک هلت ساتم رتفادصو قلتسود نالوا هب هرو نم

 یدا قو نعدا مر هعسشب ندکلبا وژرا کا صیلخ ندیناشی و

 هدننورد وربندقوح كن هر وب نم راماللک یکیدلب وتس هب ودنک داع

 دنشاف كرارسا شد ردشاللوق تصرف هکعا راهظا بولوا هدکلزک

 قرغ هنر > یا رد هللا تس وک لاک ردنا مر تب تویلوا رادمرپ

 ندزکعلبانصلاع نکشیدلوا نهرا وک هدهتح هد اب ون لری سا رعوط داع

 هداص بح 2 یادردىا اب دعالک یلدرد ولدرد هر وچ یدلوا

 یکم ب نایلوا قیال هزکج مو ماشا كرب مدلوا نون نس هحرد

 درد ج وک یراعصا ج وک یرامظا تودبا تج رم هل اح زس رپ

 لاک زکه دن هدکدید رکی رب و تیلستزکلاب هسیا راوا یه هم وتکم
 وارده ملاعب "رکسرول روس یاد نام هراح هرکد رد باک هل بت

 هلهج و وب هروب م هنب رزوا كنوب مدید یم لو یس هراجراو رکیدرد
 ص زس در ین هراح كع درد لکشم ےب تویلباع ورش دمالک

 بولا یالک نامه : هدنن هن رزوا لز وسوپ هلکعد ر ديش رپ شلاق

 متم مزب فد كلرکتین اشو رپ لاحو ل رکتعشمو ملا رس وش رکا
 قمرات روو ندهیلب وش یزمسزیزب یضار ندقوجز اکو هسبا نکم هلا

 نهر رکج وز قحو زرد: یلراک ادف ولرد ره نالک ندررلا نوجا
.) 1۶ ( 
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 هک راهنو راهلافلا # 0۰3

 قارمزرولوبهراچ رب داکا هسیا راو " را زو زان وک رب ید ندنفرط

 هب ها راو " رکیدرد هر نامه ر هو نامرد نام )وص درد همروس

 0 ا یکی روضخو تحارو زر بز ل دل تودنا داععا

 ورو دل دل وا ماشحا هت هادهدلګ ولر هد مديد "رکی روب هلاوح

 یدراو هل وک

 نوک ی نشب یکی زویکیا
 تنه رک رد هدشلعن یس هراکح ندنفرط یهاد هاد هدقدلوا حاص

 ا ناار اه جوی ده ار هرب سعی جوز
 یاکتشا ید ندنفرط نمهرب جوز یک ییددلوا مرو ز انوکرب هح دب

 اکا هیارطضاو ملا میداوا هرکس یا نو واک رب تفت
 حد كيارطضا وش توروط هد رک دعو هس محلب هدلاح رکغیدلوا

 نی زسکع اب رج مادر ف نامه هلیسعد "رکسمروئلوبهدنسوزرا ینکسنو
 هدنفح هنقوط هداف هزسهدانز ند رکلومام هکنوح ها منسهزب هرهدوس

 كرست وا هلباباعلاکهدناوج هنازرف هرو نم هلکعد نوسم وا رک ههش

 تاتو نس بلس رجاشاب هملاو درد رکج هلو هدن دص یسهراح

 قرهمهلکا یتفیدلوا هنیدا مندهدافا وب هن رزوا یسعد ردکشادنر
 للصف هدارکشح ینلانف ر هنفالنخ ل :رع راکفا هلوقموب بورسشاش
 نوا كماعا هاکا هلیماغ رس هک الف ما هرول نه همکید,دزرولی ها

 ةکمادامو مدلب وس هل زوس هدان زندنموز) هدصوصخوب هرس هکلب
 كلیوسیتسب رغوط هزس ذرا رکسروب دبارابجا نوما قمالکا یا
 ردقهنا وب بولوا نوجا رس نوت لددرد مک دکچ مب یدتبا باجل ا
 بوروک ب "رکعشع شنا "رکفاب ندمتبدمهدالکآ ما رب هلکوک ولردرب
 ییدکح ییالوط ندفشع یالب كل رهد یدلبا هوش ار “لاا کد لی آ

 هک یدلب وس یللصفت هد هج رد لوا يڪ يدل وبعوقو یرلیش

 هن رزواكنوب ۰ قدیجآهدمهبودبا بچت ھ یکن کب هدتسیا یسیرتوط

 لصاخا ركب روضحوتحارو لاح ت داعس نوت هرس هب هراوآ سه رب جب
 زاتبانعو هدلاح نککی دلی یتفیدلوا هدنیس هب اس نمهرب "رکی رایشره

 ( درس )



 8 ۷ % یهادوداعهراکح ۷

 لصاح هرگرب ندادوسوش هسح ول یگ دم هد عنم ی تل نالوا زر یا

 ج هەر هدکلر هل ا ےشادنرف ب وند 2 یک دملا هظحالع ییفح هیلوا

 كمروکز اوندادوس هد وب وس قر هبلب وط هنشاب زارب ییلعع لادن و

 رأت هتاف قسع لڪ هک هراح ه هد هسا دابا یس قوح كب نوحا

 ص هل روک هد افرب ندر دا و ج نالوا ندنک ا ۷ یک تودا

 ۰ قد و ۵ دشلوم ام

 یودنح زار قرهلا هثشان ییلعع هناز رگ هرکصاد "رڪ راعالک مز

 هدزوښر كج هروشود هدیماانوکر  هجهرذ نسو دنکر ب هج رک یدالب وط
 قحا بس هحاشا هنتسا وا نیستم كنه وب مع هد هنسا قدمو

 ردیسعا ها6 ا هنلاح هلیماع بور دل نعل دلو ا راتف رک هژدردو نوا

 ديما وب تودنآ اک هبلج یرمتج سم هعشع ضر هز ول رح لصاطا

 یهاوسشد هدنکو ص هد هسا یدلوا نیکو مهد راک و ا هلا

 تدش یردکو لا هلیسعا سح یغج هیمهلوا لئان هنداره هرزوا

 ییدلناغوشالنرب كو نوجا مزب هسیا وب وانف ندنکلوا یلاح قردلوب
 نمه رب ی وز ین امال را ندئا هدتفو ركن هرول زح هلفلوا نجوم

 للاخ ندنږذعتو نعط كن هروب نم نوک نوت ندنکیدتا هدباتو سها هراژپ
 ید ارابا رل هلماعم ولرد هدلاح 'رلدملوا

Casیرعرو مكد او مکدموس تود رفت !! هارللاظهآ هژزب ن وکر  

 ةروکز وک نب هدناح یییدلوا هدرکرامتخا ل رس يکلکهوس نویتسا

 هز نیس هراعب رویلوا لنا لصن 'رکتج رھ همعلعلوا یا توقارپ

 مدقا كرلتلوایج رم هحمهرذ هدنرلبلق كمالنا مي رد ی هناعا نالک ندلا

 یزس یراشابزوکم کی دکود هلبانیناو هاز ودنوک جک ب نکیا یلاعا
 ۱ رککیدلکی نودن الوم ام ندزب رک هدن هلسعد 2 رود ایمذدلتمو ظوظحم

 ويد زردبا عفد یرکیردکو ملا نابلوا هدرلا یس هراچ هسخوب رده
 ندنک بوقارپ تناما هز یزس دوخابو راو یکاادلا یزس هر هدومب

 هولناس>او تاباثع هو ی زس هدیخ ول 2 مل هدا یک اح همش رب
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 ۳ ذ ںاکت را ا ا او a وا شغا قغ

 | ندندزازكاب الما نمهر یز رکردرکمولعم 2 نکسر ویسا یمکعا مارو
 قو بهدز هلماعم نایلوا قال وارد و اکا نس یدعت هک یدلا هلا روز
 یزسردق هیدعش نکیدلوا هحوز اکا هلبا زک اضر یدنک کسر وسا

 تیعبت هناطش الا تیام ندنغد دقا لزوک كب بويعا جات هش

 ندهدسافراکفا نا هد ۳ هبلع اک توروشود هشت لیععو ۳

 ۱ اوج 7 زاو

 هدب وروک باس كر دهیم هدا لمح هرامالک وب هناز رف هروب رم
 هب وب 2 ردیعلبع كع اتبحولیم هراشادنرف یکیا نایلوا نکع یسءاموس

 تان تک نا رب نیک وا تام :زوک نوک نوت نوح هدلاح 0

 هدسشناب تامره كناطخو روصق رک دابا فطع اکب هسخ وب "رکیدل

 ینیدلوا شلیا هدهتح ردقهنا و كس نمه ر موق مردلک د نک یوفع

 كلا كناوح ون رب یک مب هدننعط ی :رکشث یادا كراتانعو فطا

 یرکشن و هسخ و 2 یہ ر یسلیا تب راهظا هب یتافر ر

 لک زا کلا دروس ای هکلوک ردنا ادا هحق دلو |
 کلا لمك و رض ص هدا وب ردنا عو سش ةمالک داع هن , رزوا یسعد

 2 یرولہ هلوا ناب اش هلوبقو وع زكا ناب هدرذع ماقم یفیدلوا

 ید بساکو و یودنا عجار هژزپ هلو كل ول صوصخا
 لاک هروب نه هدک دید E یزوس یتیدلوا ےب هلا مشادنرد

 هدلا متدارا هک هراج هن اما راو رکشح هدصوصخ و توا هللا باج

 كن و ردقو نکفرف هج هرذ ندیهاد نکشادنرف لس هدمرظن تویلوا

 اکب رکا مهدیا ید ےچج رت یک مکیدم هل یمکج وس یزکیفق نوګا

E Oملک وک الصا را ات مظا یار  

 یدد روب تحار
 ينالوا e روشنم هلن وب "رک دن هن رزوا یسهدافاوب كان هروب نم

 هروب رح اک د "رکسروب روک قیال لصف یم البا لوبق لا مشادنرق
 ندم: دوس هد هحردرب قرف الب ینکلکا راو دک لوس یو

 ( رک )
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 داحتا هدننش " گن رکن 40 لر دیلک هع وقو قافلو دسح ان وکر * هد کش

 یرایشوب هلهج و مکیدلبا نایب هرس هلناعف دو رولوا لصاح حد قافتاو
 :رمسعلاط یکم , رکا ردلاحم كتا تفلاخم اکو ردم ردق من نّتسوک اکب

 هدقعسارغوا هل | نیناومآ وربندقوح "رک هس "رعا تج ةا كنهراعب

 ۱ یل رک ر عج اش هام ی
 یدلبا توکس هباد بوروک ینکیدربا ماشخا هداروب

 ٩ نوک یا یرکیزویکبا 3
 ندنفرط یهاد هدنلشراشخا هلبازاغا هب هب اکح هاد نوک یسادر
 تویلوا یربغ نداعا ی نالوا 7 ۳ كن هرول ص هکر د

 بوذا قد ا یس رعوط ۳ د دلوا وب یرکف هو رک د نوک نوت

 مدالش اب ۳ کیا تج رھ

 ك بوتلون 'رکلا هدکلر هلا رو 9 ماشحار
 ند وکره یتناش ر

 ها هر وب مچ ۱۳3 لاوس یس نک ا | هداب زاهد

 ن هتک د الاخ كکيدروک وش نیسر ودنا لصا لاو وش ول ملاط

 ناب وقهرناحوب نب و نیسمرویلب یتفب دلو مردک هق شب ندنورد ملا ندا
 مشادنرف هلغ هکتناشب رپ لاحوش هکمادامهنن رزوایسعد 2 نیسلک د نس

 ردیمال كل انجام ب کلا یدعش نیبسر ولیب یر فید لوا ببس
 و مب كشادنر 5 ارز دغاو هنا ر | قشادنر رخ 0 هدکیدد

 یدد یدلبا ر و ییسارحا كئشر ھ قحملوا تحوم

 لاکندمعل دم هیلکا هجو ا هرن درب یرامالکی ید هلهح و وكن هرو نم

 2 یعدلواعب راد ندر داع یس كغىدنلوب هدنس وزرا بتا هل شات

 "رکو دنک ی لخ راو هر قح هاش ردف لوااک وب توا هر ول نه هدکندید

 دع راشان زوک مب داع اد کسر وللا نط یلد نکس یک

 ردم 4 یدعس ہک ےہ ص وصح ولو راهطا یاب & ما| ردنا تج م

 هے رزوآ یسعد یدتا ناس یتهاد نالوا هنکیدتشا باغ تقو

 ۳ اول قثرا زر ۷# شرب دوس همش ادر 5 یرکودنک هکمادام

 هلاوس یدلک ییاک هرص یدعس هسجحوت راو زر کد كحهدىا زا



 ی , 1(

 دف هناوب 2 یمراو ههش اکوب یهاد توا هللا قایتشا لاک هروب نم

 ندرزوس كکمدلبوس هنازرف «آ هلکعد یعدع | بلح یکتج مو تقفش
 یراتف رک ردقهب یدعس A :وج رولشالک | كکكيدموس یک ادنرف

 مکیدید یدقیج هنادیم ینیدلوا نوجما یهاد كاد درد كفیدلوا

 یادف هدلوپ وا بولوا مت لاک الاح هداع رکشادنرف هروب نه هنب رزوا
 مروس جد ی رس هد را ه= رد لواربار هاکنوت ه له هسردنآ ناح

 :رکتماشم هرکی رب رپ ردق لوا كس یک مکیدلبا ناب هزم هلناءهفدو
 سح قفیدلوا هرزوا دحاو قاس قرفالب یرشآتاکی هد درک هکر او

 ید كزس هد هسیا یناک یبب ولج اکب لداع رکشادنرق هجرک مهدکعا
 رک ا متهدنا ی راک یعدنک هدتفو رب هک دنا بلج ی رکبو لیم

 له سرولوا كجهدبا لاعاب تبغرالب یقبو لیم مکیدتبا ضرع اکس
 كولس كنا هسخوب یقوب زكبلف تقر ردق نکشادنرق مرواوا فلت اةلطم

 نازڪ نابرک لر هيد زکسرويدبا یعاجج هغتوط قبرط یکیدتا
 ندمگبدروکییفبدلراصبوناق هع راقاداهدلاحرب كجهدبا باف یی ودنک
 رم هاف كشا مهسلوا شاو هدنز وب تغلاحم اهد زارب هتسودنک

 كناوحوئر لاثمایب هدلاجو نسح هل وب ر ارب هر سح هج وا عج هلوا

 لا قمالوا رم نوعا رانروک نکیدلبا تبع ضرع قر هیلغا

 مدارا یر ھیلاق ےل مک ی ک میسادنر ه جد م: هدصوصحول ندنغبدلوا

 هرول هاب دوا كنود یارو هب ودنک جد یو یدتک ندلا

 هژ.1د تدم قر هلاق نون یروشا هتکیدلبا هغ هیفلاخم ید مب

 روضحو یدلوب لاح یکسا یلاجو نسحبویلب وط یب ودنک هدنفرظ

 ۱ دال نوتع یروشا ى یر وک هلق ا
 یدمر و قلحافسق الصا هتسلف لعسادت و هل |ب یس > نالوا هح رد

 یدلبا تاو ندهباکح هاد هلغل وا ماشا هدا ول بواد

 د نوک یجدب ییرکیزویکبا

 ناز
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 ۱ ا یهادودامدباکح

 مور هکر د ندنناسا یهاد هدنلفن رایتخا هش هاد نوک سرا

 بجوم هعقدلرطاخ یر هقیالربغ تاکرح وش نالوا هدنقح نهر

 ملا نالوا هد-صوصخوب قر هیلکا نه هکر شم هب وع یتفیدلوا ععادب
 ماجا نیک . العا كب نس هراح كعا نیکسنو مدد یزرع راکفاو

 مزپ هجرکو یدلوا رر وتک رع رطاخ قایق رنغیدلوا سساجت راک
 كنهروب ن ندفرطر هک هراج هن هد هنآ قود رم هقالعرب اه هب هروب رح

 كنمه رب ندفرط رکیدو یسادوس كمن لزوک قتر هیمارغوا هنب رش
 كنس هجوز نوک نوت ییالوط ندتتنماو داع هاغلا قوف هدر صح

 دب لاح نالوا كبارغتسا "یداب هدنوک یکنوکوب یزب یمالب قماوب هدشنا
 یدلباراتفرک هیت

 یسهلوکرپ رظنلاهب رکو جقروق تباغ هلبعسا ناجم كنمهرب هک هلل وش
 هبعا یییدلوا راوس تقو ینبدقیج هکعرک كنهنازرف هروب رم بواوا

 نالوا یملاذیلو یز وشا ید اردک "ربار هدننأ هژتمدخ تاساس

 راکفالا یکعا تبتر اتهطا هلا هفالع سا لصدره هاهبلایموح

 بولواراوس هبسا هج زس هنازرف نوکر نکیا هدقمارا تقوربدعاسم

 نیکر ج تاغموق م ردقنره ىذا راش میچ کک لا کز موق رم

 یهنازرف ندنعب دل وا هرو والعع ناطدش هدهدار تناپن هد هسا

 هدکدروک یتکیدنلکا تودیک هنقوذ كنماخ هلغجا رهباکح كج هردنلکا

 ییودنک ك هروب نمو ینکیدلیا هقالع هرازف لزوکقوج رب قلارار

 كرهلوک هنازرف هنن رزوا یسلیالقن ییرلفدلوا نارح هلیدرد بووس
 مودم هدک دید یدوسلصن رازق "یمدآرب ٠ هرهحد ی کكنس ناجم

 دیک اما زکسروب روکربفح هلب وبییب نسر موس نوڪ یب بنا
 رم دنفا رس هدنق,یلاحوش یدموس ینس هقشب ندنب هسیا مدرب و لکوک
 *هرادا نالوا هدلوب وب ةليسعد رکسرزرو هرچا هدارکسفن ید

 هرکصن دک د لوکی وچ كې بور و یسانعم قا هرج مو ییلفترب درج هنمالک
 همیدالکآ یدع مدنا رلسب ینفیدلوا رکتین هکموشس یخد یب بئاجع
 د ةنزوب كفچلارب یک كنس هلب وب ندنوب مداوا نون یروشا



 0 نا د اونو راهناافا ¥ 6۱)؟

 رب و صم هدرز ونس ناجم هدکد ىد .مدلبا هارک | هغد

 e هدکلر بونا رەس وک ید لحر قلرب اح ا

 یدت اترا سج ردقه هجر او هتف:
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 ینیداو ۱ سا ردق هب هجردوب كموق رم هنازرف هن رزوا كلوب

 و و دیسک هلا بضعو تدح لاک هاغم الک | غندلو ا یدح كرل مالک

 كراکل رسیدا تاکی دتا هرکص ندرازوس مه ارش قوحكی و ریدکت

 یدلبا دن دېت وید مرلي وس ید هنر نس هل
 ییسشنارب هلب وب نده رقم هلماصم یکیدلیا كنهنازرف ید موق رح
 غج هیماالغابلبهدتف ور هرب ر رابتختا یک نمهرب ناتو یوز كناوح ون

 .دیگ یلکوکو یکیدوس یه كن هر وب نم كردبا مزجوبا ندوبا
 هنمهربیجوز هللا ینراةدنلوپ هدکلرب هلبا یکیدوبسو قمالک | یفیدلوا
 بویلاق لاخنآرب ندی رک هلا تب قاع ا مانا ذخا یورتسوک
 یزم هلج كردن | فوقو بسک هلیماع هر لاح هدنفرظ تقوزا رمالاتباهن

 رر هتمهرب رارب هلیس هوالع لاح ع وقو هلیدصق كمر دتا كاله

 یدریوربح
 ةنک كنو قرهلوا فسًاتهورثأتم یروشا هنن خوش كاج رم نمهرب

 رابخالاب نکج هدیک هر رب نوک اقر هلتبن قلوا هاکا تاذلا هنتقیقحو
 هدکلو " رمجوا هازرف هلن اداع مش ادنرفون ۷ زا یسنربا بوذل رک هدلحرب

 سوق كماج ت نمسلا نشر موق رح نک ۱ روامب ںورک دماج

 نر هلج یه درک نشو ها دالح دشنام ق روجآ

 ۱ هددرع رب جھ هغافعادق هنب رلقادا نوا كا بلط یموقع تورشاش

 هلبا را.دتعا ناس قر هنلوب هجا راسج ندزب هناز ف نجا یدلاق لاح

 ۱ ی یرزوس قیملب وسم زاد هوفج بط هلی ساعت
 لاکبویمر و هد ارب هعسل ندکلیا دی دشلودس زت یتضعو تادح لبر

 الاطخ کب هللا ےشادنرف كردبا رظد فطع ندرب هو جوا ہلا مشح

 ا ىلا تلا زکیدلوا قیال ییالوط ندزکتح ابقوش لس راهیفس
 زکعبدلوا یرپ رک هراچ هناما مرو روک فیفخ ك هدرکفح هب ییامعو

 ( نومار
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 هک یهادودامناکح ح ۲
 ندنب دس مخبدلوا كلایع هنازرف یا هدنس کسی ر ندمولوا نوجا
 هعرزوا یرلناسحاو فطلو تانع هت وب كعبدلوا شمروک

 یهقىال تازا ید نس هلتهج تکی دنا باکتزا ینایخو تا بخو
 هدنا لوا نامه ق رهشنلاق هکغعا یاب رهبر هلیسعد نیسکح هووک

 كوکو لتشهد تبا ردبا هطاحا تلطر ىلع 'رغلدناوب نوررارق اوه .
 ىلاشم هرز هدنتلا گرعرلفابا رار هل روهط ارور ددشو هکلروک

 ندنکدلبا ترقد ماشحا هداروب تولد یدالشا هخحلص راصنیمز

 یدراو کت هاد

 ډک نوک یجرکس یعرکیزویکیا
 کا هک رد ندنعا یهاد هل ا زاغا هب اک ھنن هباد نوک ادرک

 |رح قحهشلوا هدرمعح بوااق هدنما تلط وات شهدو ردق تعاس

 یلوا هنب قااتروا قرهلوا لئاز تلط نکیآ رولو رطتنم هت وعو
 یکسا یرعدنک نب هلی ی ور ا

 یدعو هدر ر ناب ور هدنشا رایکس وب  E ۳هدروطاس ی

 مدلاق نوریشاش ه رمشدنلوب «دلاحرب نیکر حو

 عوق وانما کارد ا هظحالس یر اشنا نای یر وا

 یرکلاح راروکنان یدلوا لصاو هرّعالوق هلهجو وش یزاوآ كنمهرب
 ندلاحوشیزمس -رکغ) هلوایرب 4 ا :رکیکحیرک ا ف رکددزوک

 ,و هدنافرب هکلیا صیلخ  aهلب وب ندنوب نوسلوا 'رکمول هم
 کالب رپ نکفیدلوا رهظم ندیکسا نکیار ا ی ک شب ع ون یزکردقو هر
 نهرب  یدد نکیدلوا مورک هلیمانت یا ندنلناضفو تلصخ

 هان تاکرح وبشا ریشیدلوا سساجم هرکصادک دنا بیترت یزمارج
 یلاح عوقو یخدزپ هن رز وا ییا لاوس یتفیدلواهن ببس لصا
 رو یز + ودنکو ییلاعكنهنازرف هرو نو ناب هحرصتح هنسودنک

 هب هلب اقم واردر اکو و یساسدو هلبح کدلنا لامعتسا نوا كعا

 یدامعاو تیما نالوا ردتقم هن لودنک كنمهربيتح تویمهلواردتعم

 یرمیدلوا مدان هد هجرد هن هتنایخیراقدلوا بکن ممه روبجلاب هن رژوا
O 
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NET ۱4۰  
 RO ا نا و ضرع

 0 00ا یتعوقو كعلاتفوش نمهرب مود هب رزوا ییهدافاوب

 هل ارم مدالوا هلتج م هرقم ادن رمگیدرتسوک كردبالج هزقلامج هدا
 كم هکمربدتا ع وجر هرکلاح یکسا یدعش ندلاح میدلوا شع وق یزبس
 مروا هدا فیفخ زار "هجم یتئدش لرکعلاط لاح طقف کد ردتقم

 كرس هدرکغیدلوب هدن نود ندنشاب یعرکب زکی رهب کلب وش

 هنسموس ندلدوناجیزمس هروب مدرح یرکلیاعوجر هرکیلصا لاح
 لو « ههر نامه مشادنرف هش رزوا یسرب و یتباوج مدلیاقیلعت

 ,یب و لاس هنهک یک مزب زفرب نالوا نود ندنشاب ییرکی ینس تمنا
 موق رههدکدید رواوا نکع لصن یتا تی بوقاب هش ز وب كرب لاک
 ندنیدلوا هراج هنشب ندنوب نوګا یکفلقلو یزکلاح سا نمهرب
 هودرک رب هرکصادکد ید "کارا یس مس هراح را تورلکید یک زوس

 لع یکج هلک مزال نملفاک رار د هد ههاسمو دعل تعاس ش لا | اس رفت

 د ترورض ردو هحاوا صال ند تګ دب لاح وشو نييعف جد

 تاقر رب هلا راتد كس یشلا ندنس هن رخ همر ره ن وعا كادامكح

 سالت روق هدنقوزت ندتکالف رمغلدلوا راحودو ناسحا هرخاف هسا

 یدلبارامطاو اعا نغیدنلو هدنسوزرا

 لیدسبت هب شابروقرب ییهروب زم جرتالب نهرب موق رم هک هبهنازرف
 یس كنغازاع كناح ر ییالغو دن و دید ایقتم هن رب ندرلعلعات كرد ۱

 ناسا ناما هوا خا رح لئات تورپ و لکوک ه هنازرف هرو رم ید

 تب ررچرخا قر هقوص هنلاح ناب روفر هنن هد یتا كردم | قیقح ینکیدتا

 نوجا یرامالوا یلاخنآر ندتمادنو سلاح نک دروک شرررردق
 ۳ اعلا هل یتبدلوا كن هنازرف جد یناج زم موفق رم

 رع رب رپ هواك یا نییعل اکب هلمردارب كنه رب لصاخلا

 ردد هجو یزیاصا لاح زیدلوا هدشنلوم أم ن ولن راص هش وب
 الام لیسندرع رازوک هعفدل رطاخ یرفاینشاو ترسح رم کس

 هلفلوا.ماتشخا هدلحوب بوبد قالوا ناورهلوب بودا خادو لوک د

 ( باد )



 ور دو یهادوداع اک « ۱

 یدتلا توس ند هراکح هر اد

 71 درک یخزوهط یرکب زوک | %

 رارف هکر بد ندشرط یهاد بوشاپ 4 هباکح هش هاد نوک یسترا

 ندفلت ی ۳ راس د كس ا هژر ا لو هرس م ا سو اقاو

 قلوا یرب ندجایتحاو تر و رض ردقهئوک ممجهلوب تاج كردن هاقو
 دصیقت هم هام . ردق ےس تردحوا قرهتوط أول ترا هلل دص

 a ت : ۰

 i 11۳ حد 0 و 7 .E 8 1 èd و

 ۸# هد نوت ها وع لاک ناز E هسا | هد رهش مدشود

 و رک نآرب ندر همسم هلوةموب ید نب ندن رلقدلوا هدکم رک هدنرالګ

 قلخ كردبا دقت رل هده هنانز یقیدشراب كملف قداصتلا بویلاق
 هنساعصو قوذو شو قلیط لصااکب سکره كردا باح همودنک

 ابعک هكا یکدوس یتلکا نکا هدزوعح یانارب یدعس ردمدآ رو

 ندک دتا ییانثو حدم هدر رهو رايد الاب هکعد ید لصن کک

 مب یوگا اا اراککر ۱ ندا دلت بوی ره هک ا ندنرلحا لرلت وب

 ندکشلکاو قود کمد ار ر شلاق ندنوف هلل و تودبا مول یم

 ور ولو هک اشیا رزوس یراکدلیا لج ر 4

 یب هک هراح هن هد هسدا مدلبا راةلراک دف وارد ره هدروغا ون ر هنا
 ىدملا هدعاسم ما هنو داصا كنز رب كحءوس ندلکوک و نط

 و iL oR لا ۳ مار وش ما

 یک دنک ردمن ره كرد ا تحاس د دعلم جد كالع 7 6 هدر دعا

 زوسکیا مان هلا لماو قر هیههلو هراح هد هسا مدارا رر كحهربدوس

 هلا شات لاو مالا تبان تویلاق ر مب ؟ندعرک یوشارغزا ر دق هنس



 0 ر راهنوراهتا فلا ۱
 تا ددخح رارمصع جاقرب ربارب هلکنو و مدیا دلا عطد

 یمکلعک بوروک هدتح وه نسوب ىب یرهدد كش راد
 هلا ترنح لامک هن ردالوا یرردام و ردب یفیدلوا نال

 رایتخا دوم , اضعب یب قلخ ندرلک دا لش را ف بوک

 زلیدن ارادا دان هلع“ | اا قایداضعیو

 بورشاش یمتجا ندمگبدمر دوس یم دنکه نوکر هب هسک لب لاحوپ
 هدکا نکا افاد بو2ا ندداالار وصنم نوکر یبم همد دلا

 فداصت هزبس لا رک همشه هدلو نکیا ردبا تدوع هرهنش ميدلوا
 هد هسي |مدلو |نوتغماکسهلرب مکیدروک یتلاجج مکج همطاف ییکو سو مدلبا
 یسهاکح یهاد بود Np E ندن زس دک دص فیح

 مکن ا ر ند ریبعلاط عیدلواراتفرک هتسشا هلبا لیکن

 ناراب ندنززوک وید یدلوا بج وم یع ردکو ملا كکلکماا تبحتو
 هب یهاد یقروهلوارتأتم هطاو هنب رلشاب زوک یکدکحود یک ی سهناد

 یروشا كراکلرسعل اط كنس یسیرغوط هلیسوزرا كمر و تیلست
 راش رککیدتا لقنوب طقف یدلوا بج وم یملاو نزح كرد ارات اکب
 واردرب مه سلوا شمالا ندزس یرلنوب رکا هلغلوا ندناعوقو ردنا
 هدنقورب یراکل وباو تبانع هج وب نککیدتا هدمقح قګنا مدیا نمهناخا
 ا هدندمرکشت هلتروص وب و مرسارکشتااد قرهیسهدونوا

 قرهلوا هدیشر هماتخ مکلزرسعلاط یدبا هساوا شموس یب رکا هکرولک
 مدیا ردیا عوجر همهیلصا تئیه میدلوا هدکمک» هللا ناج ك قرهلوا

 هللا لکوک بویلوا هد رابتخا دب تبحمو یوس هراح هن نکل و نکسرید
 كل یبفج هیمهلوا یسلدالک | ما م دسنا هلک وکو ییفجهلوا لصاح

 ییهدلو وب رکتیلسبت اکب مکجهطاف ۰1 یهاد هنسکد نکسر ولم انعر

 تا تاق كم ردك كردبا لانلا نوت نوتب یعاق نکیرلمالک وب ردیلنوا

 مب قثرا یدلوا بجوتسم یعروتفو س أب هلیم اتو بج وم ینیدازت
 لاح مغيدنلوب وب مدالکآ یتفیدلوا نکم قلوب یبهیلصا ته نوجا

 نهر هروبم هنب رزوا یسابارازو مآ بود شعا دب قم نوا من
 .( تيه )
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 9۱۷ < یهآ دوداعباکح
 شی وسیتفبدلوا شمرب وربخ ويد :رکسکج هدیعوجز هرک هیلصا تيه
 هزکیربغ و مادقا هدلوب وب كر هجا دیما عطق هنرزوا كن وب زکیدنا
 تاانع هج وب ندزس ن ۰ زدیا اضتفا هکماهر ونک هتکس هدنقورب

 ټیح و لیمءزس بودالکا مامر هلکوک و لرد رب هدلاح مکیدر وک

 هزسزق رب رخا هکرولوا نوکر هکلب هددسبا یدم هلوا نکم كمرب و
 اادو رکغی دلوا هدقلقا نوتا ورتندرا هنس هج وب هدکد سا تګ و ليم

 نالوا زسلاشما ردا بسک یزک هرهچ لز وک وازککیدلباوزرا

 قغیدلوا ماشخا هباد فثب لرد یدید نکسرولوپ یزک هیلصا تئیه

 یدلبا توکس بوروک

 د نو یجزوتوا ازویکیا ¥

 ةمطافهروب نم هکر بد 2 2 هباد ءدق داتعمرب نوک یس ۵ و

 هی ندفدلوا فس ات هلل دهل وا شح EE ا

 یتئدبلوا شمروک بویلوا را ه ودنک ید یلاط ودنک تاذلا

 هروب نم ەكنوج ید اروصحب ندىلو ناه یییدلواراجود ورندا ور

 قر هل روا هنب راچاص لار كب وب هرهج لزوک یکیدروک هدنسا ور
 هعق دل رطاخ ره همش ندف دمعیج ندا كن همطاف یلایخ كناوح لوا

 بوم لوا هلیصوصخ و یدیاردیا یک نفق هرامس راها یکیدکج

 یدلیا ر دقت اکس كمح بانج اباطخ هدنسان ور هب هزوب م كمال

 كنورورم ید یسکع كةط وید هللا تقد رظن فطع هنحوز

 هلن ااسادیراکف اراسن و لیلا قر هیلو لئاز نآ رب ندنعمسو شوک
 یدیآروتلوب "

 نوک یمرکب شب نوا یکروکذم یرلفدلوا بکار هسیا لاح هنره
 دکعسا فلاح اوه نکا شلیا عطق لوبردق لیم كيب یتلا شب هدنفرظ

 بوربا ندوب یلیخرب یبیک بودی روهط اروبربریارپ هلسیسمالشاب
 یدنفیص هدا ز ندنت دش كل زهغاط نوک دنح یسهلج كرانانلو هدیک

 ینیدیاط اندک هلا تیت هدغلاط یک روک ذم هعشب ندکد کج

 هد هروک دمر رج هدقدشالقاب ۱ هن یرغوط ههر نج رب



۱ ۱ 

Es on 
 1ک ی نددلوا دوحوم راهش رب هز وک هللا ناچلر سفت
 یلکش كتکلم قرهنلوا رظن ندناعل روک دمر  یذلرک هلال برقتلا

 لوم ندشاط هوب یسهلج و نیتم یراهناخ بولوا هدنمسر یا
 یلخ هطا یک یکیدل روک ییيدلوا یلوتروا هللا رقاب ی مرق یرلتسوا و

 دصبال یک یرلکدروک یتفددناروچت بورک هناسول كنیک رب ید

 قر هش همربط یشوچ رب و بوداشوف یتفارطا كنیک كر هلک هللا رللادنص
 یردوحوومادناو یرهرهجگنعلخ تکنو هح رک ر یدقیح هنن رزوا

 یراشیقاب وهدلاحر قورواص تباغ یرلتکرح و زرط هدهسب| یک یکمزب
 ید ر لروک لاح زب رنکبهناسنا هدنرلو دنک ندنفیدلوا دب ځد

 هج وزوا لومعم ندنزپ قو و بیجع ید یسهسبلا ول هطا روک دع
 یراصو لبشد و یزحرف یرزوا كناتفف زوک دم بواوا ناتفف ررب
 ۱۳ طول ان قردلوا نفع یزامسر ناطیش و رح هلا نالا

 یدیا ترابع ندهالک یرویس ررب "ممآ "كنر ید
 نانلوهدنک یک یراةدنلب وط هم رزوا یسهترکوک كنیکر لول هطا وشا

 هرکصذدکدزید هن رزوا هرص چاق رب رسا رسا یر هفناظ هلا رلیط وب

 دنس هجر ولآ هلوک ندنرازاب رسا هناک یدرف رب ره كرهرکر رب ررپ یراهرص

 هلا تفد یرلحاصو شید هلیص وصخ بودیا ننام هلفد لاک

 ید شیددع كن رلتاق كرلفوشورپ نانو هد هرهج هرکصذدقدلق وب

 رلیدالشاب کما دادعت هلا ماعا لاک
 ظنه هنس هت ندنراک دل ینغج هلوا ره هبه كنهناعم وب یقلخ یک
 یرلودربا هفرطرب یراراتخاراج هنا ءم روک ذم لصاخللا یدار روئلوب

 ید یه راج هنسم و هطاف هلا یهاد هدنسهرگ مد كنیک هدهرص

 رب كوس نالوا شاک هبیک هل رکسع كنک اح هطا روک "دم بوراقیح

 نونع یروشا دنکیدروکیرلنوب هلا یوم طداص هل رامر وټوک هطباض

 یجلآ رفاو رب بوکیذ « هبراج هنسم هروب نح ینیررظن لقتسم قرەلوا
 ینلوبف كن وب بوروق یکعا حاکن هودنک هرکصندفدقاب هللا زوک
 هیضاررتسیا رتسا ید هروب رم بودا ین و زا قوج كب ندنسودنک

 ( یییدلوا )
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 ۱۹ د یهآ دوداع هباکح «

 هنس هناخ بویلب |یلست هنن رپ یکیدتنا تدنما موق رم طباض دنا یییدلوا

 یدزاوهنوکس ندهناکح هاد قرلوا ماشخا هدلع ول بود یدردنوک

 96 نوک یجنرب زوتوازوییکبا #۴
 ااو یهاد مود رح کرد تویلشاب هب هب اکح ه اد نوڪ یسارا

 3 هک یل وا لوف هلا قايشا لاک بولسکب هدرا هج رد و كنس4 راح

 دوخ ابو دنکلرستعیط لول هطارو دم نجما یو بویمهر وام

 بحوم ید كن همطاف لاحوب بودا فطع هنغیدلوا نداق هدنرلتکلع

 «دکمهرد هن رزوازودنو هک كنيهاد قلاراو ۰ یدلوا ییارغتسا

 كنهرو رم ل رهشلبا دن .زوک كطداض مود ر ید یس همطاف یییدلو ۱

 بتاع هلا تريح لاک 1 یتعددلوا س ہم هلا سلتا دسلا دار و

 ا هرخأه كسلا رب هلل وب « هرغج رف و 4 ۳

 ر یییکرح وب 1 نورغاح هلرعسا یبرب ندر همدح تولود كر دا

 ۳1 هرات هاکمرب و ین صا رانوساللوف حر ةلقس تامدخر وت وک

 یر نالبربو ۵ درو توروک یرمح نسوا قدا هنتسحو ن

 هدنلط كردبا رظد هب یهاد هر نرد لاک نامه یک یکیدتشبا

 دمالعا قرهلکا یشدمهلوا ردم لئیهاد هتواعم ییندلوا

 هکلب ییرلکرو نالوا یک شاط ارل شح و هوعم وب هد فسا یدالشاب

 كنوتاخرب قشورو یسرهچو یلفابچ شب هروتچ یرازوک و هنسم

 رول م ندنعدلوا یرأت و هداف رب اعطو كرلشاب ناقا ندنعشح

 لر هبلک وروس قر هاب هننافضق و دا رف و نوت رو رغ رد نوا سد

 1 رابدرونوک بوکچ
 طرض زد و لک ارب هلسهروک یی ۳ ك احوش ی ھاد مود رم

 هدقاکار ا تولان هنکلزسیعلاط تك همطاف هراهب هلا نیئا و لر هیمهدىآ

 ا وک برا عیفارطا کف رب نیاز طاروکذم نکا

 وا و هرهح هرزو | یساضتفا كتحو نا كردار ظذ

 ىراطهن دوجوكلبب ر هدروطاس لصاما هنکلترس نک شسیاف كنبدلج
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 ندنرزوا ین رازوک یس هل قر هلو ا ناربح هنس هف اک كتالاح نالوا

  1_ةدااق هرزوآ توکس تدم رب نرسعهر  aلاک ندزغار یسه هرکتصت

 هداشا وب رابدالشاب هکلبا تاني و لس ات اقا هلا تب رو رسم 1

 كايهاد هلا مظعل لاک قره وو هرب یتیهالک ندنشا تولک ید طداص

 اکس اب راد رپ یا رصغیدلوا كن وتم هللا ناج كيب قرهلابق هنب رلقابا
 هزع روصف نالوا عقاو هدنمادا ردق هی ریش كیظءل نمشیدلوا یلجروب
 ارب نکلوق ار ززرداز زاس ی رکو فع ۵ !امح معتدل | قزبعم

 دنعلدلوا لوغسف هلکمر دی وک هر هناخ یزکهب راجح لاثم یرکشدلوا

 تا هدا ز ك قدا Sa رک الرع ن ف | مدکسک زا زار ٥ از

 اب رع هب صابر ایه سلوا ترک ا یزرس روت

 ارز مروح < ازش لر هکلم ا م همش دحهرذ

 نوت لاد نر زنش رم هکلم ندنهدلواراتخارب کلام دل طب هد ارس

 رب هل وب هکرکس شعا مدآ رابتش لزوک هن ۰ مهد ا فن رعق نقلا
 یدد ز کج هلوا لایع ههر رج ةکلم

 کیا E 2 ندن :>ەلوا E ۳ اع داعش هدورلب ۱ هلهحو و طداّص

 کتور | یالک ساشا م هل ون زك ییسدرعل هر هر ؛ ندرب ی هارد

 تاوج هيلا یوم هش رزوا یکیدید هلا هداعا یزو رککیدر ونا رولا
 نالوا قبال هک دن ڪک راتخا لزوک یا نیستحهاب هن ینا قرهلوا
 گچ هدبا ےدقت هنن روضح یس یدمش هلیصوصخ تبا ثحت ندصاعشا

 هلا معاق یدنک هر وک دند هل | ترغ هکلکهروک شوخ

 هاد ۰ راندروتوک هناربس لاال قرهئوط ندنرالوق یب ی ماد رار 1

 یدلنا توکس رک یتشداوا ماشخا هدکد لک هلحم وب

 + نوک یجئدیزونوازوییکبا $
 نالیدا هداوح یهاد هکر بد ها زاغا هر هراکح داد هدقدسلوا حاص

 هتسودنکو دنک هدانا یرلکدرونوک هبارس قرهلوا بهاذ هت راک دلبا

 هل وب ۳ او زد فتو 1 دیه كن رپ رب ردعلاط لص معلاط ع:

 ( هدعفوم رب )
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 ۰۱ چ 3 یهادود اع هباکح «

 ی دب ردقن رولک هن ر ا E رو

 هود لاک رایت ام نت ۳ كن وب رهش 1م

u Eههر رج و هرژو ا قلوا اتش او هدب دلو | لص  

 هیلع ءانیدیا رل ی: رلعح هلوا یرشم هل هح و وياها مرب ا

 aA شلاحر ییسهواد رک ۵ کصادک دید 1 هدر ار اعطا یر رسم ن الوا هدا وب

 کیدا رکا ییالوط .e ا لات هد رش والثم وب ل !رکتطو ا اا

 تلد ر بونا دو و هدر وصح كزرهاد ندرب یس هج هن رزوا یکدد

 سایف هل ون ها زاوا دلي ندر یس هلج توقلاق « كص دقدروط هل ر یا

 نوساشد ا نرس و هرع زوک یتسودنک یک نوک او رعا لوبو

 کد ا, ۱ سسر 9 نوسسلو | ىح اھم كن وتأب رهش مهکلم مرب و

 رلر در د yT راع هتسودنک نوم” نانلو یسنعاح كنرب رج ولو

 ET 2 هد شا شمالوا لن وطع ندلوص مر والتم و یهاد

 گانهرناد رندر وتو ک هتسهربادرب نالو | نوح هدا ز ا كيارس یسودتک

 "ول اوح اتش هرلن وب ی هاد هد سا دا هد هجرد رکا لوق یسایو قز

 ید ندا هاو قبر دک و .نیزج E هش ندک دعا راتعا رظف

 نان یرکب وفع ندخل بقا نکلا زارب یزمس نوشالفاب هراتخا هلا

 نکلاد هعقدلو | نکن رع نوت هکتشاک یهاد بش و

 اد .نوجا کت a »| رفاک یا و وا ره هکر و یباوج کندلوا

 ف مردن ااحر یهاد هل يس٤ د رھ و كعاوشراق هئ یک و قشع م کی دلتا

 ها تتفط یحمریدشا تیک هس مهو لکش ےب : کیا ۳ تا ردقوب

 سالا هدر كحربدتا ادیتبح هکمرولم ۳ ند دور قحهتلو

 رک هرهج لس املا وم هکلم هدنکیدید ردزسههش یکجهردتنا رفتن

 هدنلاح تحوخش رس مردبآ بک نامل ی دارت هزلباق

 مقاتط ر هد هرکصث دکد ید ردقوب هد هسک یه "رکنا و نسح نالوا

CAL) 



orهک راهو واهنلافلا #۴  

 كنيهاد «دنکىدلبا ناس هللا قشع لاک یی راتلیضف ییدتا هدهاشم

Syهاب رزوا كنو یدلاق یس دش ه-نع دلوا قیعح كنالک وب  

 یدنالکا هنسودتک هلضغ یغیدلوا یحاص تعیط كولا رهش یهاد

 ,ّقح هدنسعوط رسا هلنهج یتیدعل و ندنسهعبت كنا-ملا یموم و

 هدرلبا هدرب دا هدامادکب یمهجطاف لکی بویلبا ناب نيد وا
 ناحیا هدن اوج الا یوم اف ادد ما هدیک ت وعیح ندارو

 هش و نالوبعوفو هدنک دلک هاروب كنس كسکح هدنا رت لصف ی

 سح نوحا كنس ىرلماركأ و ا نالدا هدنقح وراشاع

 را تحا هل سعد یرزارعا روم نس دل وب هدعابنم هر مکیدلیا

 یتعیدلوا شک لاخ هن روع ا هيم هد اربص و

 ہیک دلک هل وب ند هباکح هاد یدلبا ناب هلاریعل رغا هنسودنک

 یدلبا توکس بوروک یغیدلوا ماشخا

 ٭ نوک ی جنکیا زوتوا زوییکیا ۷
 وآن رهش هکر د هلاز اغا هي هاکح هنن هاد هدقدلوا حاط یسترا
 موفق رم هد هسا کلوب هد كا کا تاکرح هدنفح یهاذ ردعت ره

 شخلوب «دفیطلت هن كلر دیکسا كعاراهظاو شلواریکلد زار ندنتدح

 یه كلر هر د یشر قرا تورو غل دم هلو ل E ر هد هسا

 نداد لزوک وب یراستخا وپ لآ برف یر ندنراطب ا نیم
 اش ما وب هد د هلماعم دم ول و همهرنده ےب روئوک هد ۵و ه و هرو نورافیح

 هرکصندکد اک بوید رانوسروهگت قو هداروا هللا انس د نالوا
 یدنیک د هلو هرو د قرەلاق نوع ندنوب هسا 2 اد راب ارا فا سما

 للیستعییالوطندنفهدنلوب رابتخارپ رکید تخ دب یک یسودنک هد هلو
 داع یشادنرف یدنکر اتخا هدشندلوا لخاد هب هلو تباه یدلوا

 هدنرلک 3 برب رب بولاق هدر هجرد لاک هجن روڪ یغیدلوا
 رایدلاق هدناحوا تدمر قرهیغارن تقو هنا ینیرلت رو رسم بواب راص

 مرکشتمهداد ز همشلدل وب نس مردار بیا ها زاغا هم رالک یهاد لصاحا

 بولاق ییربسا هدندمتدم یدردشارب هدرب لصد یز قح بانج طرف

 ( رکجەديک )



 ۰ هک یهادوداع یاکح
 ردقنره یری مو تجز مر الف قرهلوا باوج داع هدنکبدید نکحهدیک

 رد :راکش | رج اوج ندعو وم رد وب دفاع عم هد فسا ا 5 و دنا کرب زت

 ولیبس مر ندنرلف دلو 2 شه برا یسلاها كم رب رول هکنوج

 هکنوح م هنو هدراکفا وب ی یهاد هکر دن د م هدننط یکج هلدنا هل

 هداعا یرکش یکسا مزب هلب راتبحم یدنک را هکلم ناتوط هدلاحو یزب
 شادرف يا هرکص ندمالک وب زد ردرلاک د هدشاب كحمردتا

 یهاد «دنرلک دلبا لاوش هش رکن دکب ین رافدباب هدماکنه ی رلتفراقم

 یس هناکح هلا لقثیتکیدلنا تق رافم لص ند همطاقو هباکح ناش دکر س

 یھ راکفا ےب رکمالک كزمس ًاباطخ ےن ردارپ داع ہدتکیدلیا لنک
 یدلاقمههش هدر غج هلو | لئانهلاحګ داعس هدتفونیم و ر ودنا قددصق

 لار مساج و هند هردم تدعو یدلک قفو قلقا وت ی ربط لکش مزب توا

 تایفیکم کج هدب الفن هزسو نفجهلوا لئان جد هتازاتما ینیدلوا راح
 نيل 1 اکر كنه ر هک هلب ا قعیعح كع راكد

 اکی لا نهو لک د سسلوغد وار دنلوب اعادو هدفعهاشت هد رهش ییدلبا

 ا هکر نیکی ازا رف کر كجهدبا تبع
 'رقر جرد وس یکیدنک, a روک رف ولد وکر ہد نشا
 كەس اسا قل وا دا مردیش شون 7۳۳1 وب هدنراکفا مرولوب
 كنس مب رواوا نو کر لک هنس هطا اراموس قرهلوا بک ار ه هنیفسرپ

 هجرد لاک ندنغددلوا لزوک تیافیسو دنک ید.درولوا ای ی نوحا

 هدهسمدتسبا كلبا تب ضرعو هلاک هزار هلیسودنک كرد ا قشعت

 ك :اورو a "۵ دنا وا هلن الاحوب یدتیک بواوا باغ كرەي یر تفو

 یر هارضاح ی یا رتاموس و قر هب هاب هل رظذتالیت هلکروک باعع

 فک ار تولوت یکرب هلص هعارعلاب هش رب لرزرهش نانلوب هدلحاوتس

 دز یک ارس كرد اروظ هنطروف د دشرب «دهار یاننا مدلوا

 هکلم تقولوا قدلوا روم هتماقا هدسناعا كره وب و قدلربا ندر ود

 یا هدکعا تموکحارا کام یس ەر شم هن رپ ندشنندعل و ولان رهش

 ردنا ترسم رامظا هدا ز یک ی راک دروک یب یلاها هدم)دقرج هنهرق



 وڳ راهذوراهنلافلا ل 0

 هد دقرح هن روصضح كنارا كامو رلبدروتوک هنارس ۳ هک رغوط

 هد NEE لصد هّرمس یس رش تودنآ قشعل یک یک در وک ۳

 نب ندمالک یادتنا یدتا هلماعم هلمج ولوا اکب یدوا هسیدنل وب

 هدشدالک | یلاح تقیقح هدهسدنلوب هدننط یکیدتسا كعا ارهتسا

 یالوط ندشداوا شعلوب هدراوطادب كر هیمهننا لمح ءربص ولردرپ
 هل وبهدلاحرب ناو نرم ب راکفا كنسو ا تواک هرصع الا یوم

 كش هک اضر یور دنا یاعسا دس ا یداباسح هلح وب قیب ردو

 طقف مدلیا عجرت یتلقعلوب هدنفشم هدیدمتدم هداروب ند کیدا
 لکن نیمالک هلمحووپ كر هد یدلوا لن از هلکمروکی زسراتفشموب

 ا هداز كب هن و ه رمص صع کا هباکح ر دار یهاد هدنکن دانا

 e َءكب مالک يکي دلر وس هرس هل ارق نککیدروک داب ور

 رم یی دلوا جاسانم ردعن ک 5 ساب ور لی ةمطاف هللا نک اب ور ا

 برش ید هب EE ًااوح داغ هش ر نوا کیدد مدیا

 اعاد ۱ دحودلوا یبرب وصتو ردسیلکد ب رغ ند هلجت

 هل دکلم اباطح هرذ|بولک یطباضتیعم کن هکلم نکارا هدا لڪ

 ردراشعا وفع هد کیا هدرب كحدا تروا یزس یھ هرس چھ

 رلکلوبا لوس كب هدزکعح بودونوا الماک یب هلعاصم رککیدتباو
 توکس بوروک یتفیدلوا ماشخا هدکد لک هلو هناد كره درد رکج هدیا

 یدلبا

 س + نوک یبهجوازوتوازویکبا ل

Eلصارلعوق مەد هس دلو :دننطر درلشلونونم یالوط ندنکیدز  

 كعا تیعدناک او رلد دلىا هلماعم د هطداص موکت د رەي مریسوک لدی+ ۹ر

 i کرم بولا E E ندنر اک ریس ۱

 رد دلا مارمحا هدا ز بت ودنا لایعتسا ندو یرلنوب هنناحور نر ومآ

 ( راموق مو )



 ۵ + یھآد وداع هباکح «

 هد هرکصندقد وفوا یب ره قره وقوا ریش اطر نوعا رلموق مو
 یداع هلا یهاد هرکص ند هم دمو یدنارلهالس یراستخا یکیا
 تن یکیا بورافیج هلعر شابا هدنعافترا مدق رک ید بولا

 هلا یک رب هدار وابوئلوب ید ع دمر هدنرلکواورلیدنر وتوا هنیرزوا
 هدنرلکدروک ی هلماهموب راموق م ىدا كج هلدنا حذر خرب

 یر هبمرافیج سس مه ندنرلق دالک | یغج هیلوا هدنافرپ دکب ا تفلاخ

 تفقد هنع دلوا بک م ندرلعک كج کیا رروتوا ۹

 اهدو یسرشیه هللا واب ره ش هکلم هدصوصخحم لحرب هدنرک دتا

 زلنا رق هسلصت رابدروک یب راقدتوا هدقمر وتوا كنقاط یارس راس

 راسو یردو یی وتقواط یلق تاو زقا ماطر هرکصندک داد ا ےذ
 شکره نو دلو ا لصاح نامود قوح كب ندرلنوب ندنرافدقاب را

 هو یراق هکصخدک دلسک نامود تاهنو یدالشاب هم روتسک وا

 هکعا صقر قره وقوا قرش هدنفارطا كالع یرلقدروتوا كرلموق مع

 عراف ندصور سکره هل بس هعفور قلاراوا هد هسا راد الشاب

 ںوغار یتیهو لکش قلراتخا یهاد هلا داع هک هل وش رایدلوا
 شوخهب هناحورن روم أم صوصخ وب راد رک هت رثر وص کسا

 ندا صقرو رلبدتیک بو ذیکج ندنرلک دیا دعربخ لاف بوی روک
 یب راکفا یس هرشمه هلا هکلم رږایدلبارارف بوقروق ید ررقو یراق

 دعشب ند زب کیا لصاحا رلیدتیک هنب رلبارس كردبا لیدبت نوتیسپ
 شلوا لئان هنن رل زاتما یکسا رابرپ ناثلوا رکذ یدلاق هسک هداروا

 بلس زو ےک یکیا دن رللیا تره لیدبت نا لودنک , ندن رلفدلوا

 نکا هدکلبا ترسم ناس ندنرالدبت كن رلبدنکو رلیدالکا یتغددلوا
 یتیدلوا همطاق كنوب یهاد بواوب زة چکر .دنناب كناونمهرپ هددیفم
 ب هتشاداع هدنرکدروک یتفدلوا زق یکیدروک هدان ور د داعو

 ةتیفط اف نمهر ةن رزوا يکدد ردوب رق لز وک مکیدروک هدابٌور

 ندلاع یکسا مدالوا هتشامدروتک نوا كتداغخ كنس ردیدودنک

 مدمهلوآر دتعم هد هسهدتسد | كع !صالخلو | اهد عفت ts نک,دلتروق



 ٭ راهنوراهتلافلا #۶ 0۳۹

 و و مدردتا تنی هلیسهطساو ا ور یکلکهیک هنارتافوس
 یزس هارو ق رهراعیح هنطروف هلتهج ينيداوا موسلعم تاعوقو

 ۳ لس هرس هک ل تک الا تطخ هی یهاد ۵ رکصا رک دید مدنروت 7

 قرا یەګدح اک لھ ایلسع ی 5 یک یکیدید توت

 نو هحرد لاک هد راک د ر که قیربرب هرس کا ندنکید ر ها

 ییدتا قشعت بوروک هدانژور ید یکچ وکو هداع کوی بواوا
 ًاباطخپ هرلب رب نحهرب هكا رل تابا لود یتلعلوا هوز هن یهاد

 هلن الاصداهتس لاک بوروتوک هلح نککیدتما یکی رادجوز نکیدلوا

 قیر هجوز یرپ یکیا ندنفیدلوا باغ هرکصندکد ید رک دبا تقو رارعا

 ردشلوا تعا دمکلکلوک هلکر وک س هرکه انب اک حو مدنفا

 ۰ یدلبا لامم ۳ هل زوم

 نسخ كنیعماسو لیکن هدلحم وش | ی هاکح یکیدلی وس كوابتخا موق رح
 هنسودنک هرزوا كا تحارنسا نوک يا ر كرد, | لیصح شش رفاو

 ی دلی زو ا شاپ
 بلح هن روصح یاعهیلا یو ناطلس زانحرف رولا لع نوک ا

 تب هدرا هب اکح كلکب دلبا لم ردق هبیدعش هرکصتدکد لبا تافتلا و

 م و تابث هدیابل وا لر 7 ی نوت قاراان و هماک

 س ندنکدمرکو م وا زود ۳ وب قرلوا سج وم

 كنيف رطهدتبح و قشعابعع ۰ مدنرعاح یس هلع نوعا مهد یھقا رم

 راهظاو لاوس رەد نکسنمرولسب هناکح نا هنخار اکأافو و تاد

 هدیابلوا اطلس توا هژب دا "هدنحرب هر_وب نع هاد هست | لابلا ام

 قحا هد ةا قفاوم ۰ یراق هما ی یا هراکح رب که ب راج

 € هدایز )







 ۷ هک هاکریادوروصتم دراکح
 لقن نیکد هنا و ندنشیدلوا هب رغ هعقو رب رکنا تقرو واشنآ هدابز

 مدیا هلا رکی رها ۰ "رکسروب روب بلط هکمادام ۰ مدیا شما |
 هنرزوا یسعا ما یتیلقن لرنسوک شهاوخ لاک اسنحرف هلکعد
 . یدلبا زاغا هلقن یتا هج ورب هاد

 هم هاکنرپادو روصنم هیاکح ل
 ندناراج هلیمان حاتفلا دع یر بولوا هناسمه کیا هدف رش ماش هلتقو

 هل ایازرادبع یرکید و ناماس و تورث بحاص هباغلا قوف ق رهلوا
 ۰ یدیا ناشی رپ و لاطار کم
 هکرلدا شعا قاقنا و قافو دطدار دعع هد هج 1 لوا رتاذوب

 تبصص و شع ران و لیل كر همر وک اج یتقرافم ندنرکیدکی هظح رپ
 شعربو مات "یمرک هتسناومو تفلا مزب هلتبم سوك هراداو

 طا-ثن و ر ورس یک ی رک ك رەد ( مدیا شومارف ییادرف مغ )و
 رانا هدهدنسیکیاره هحمهرهاظ تروص هحرک ۰ رایدبا شاب وق هنلاع

 رسم لاب شمارا هلیماست نوګا ناسنا هد ه سیدنا راروک ترودک

 دل -مح ینیدنل وب یاح دنسودنک حاتفل | دع هرس ےس زام یچح هیمهژلوا

 تیحاصم یانثا نوکرب ۰ یدیارططم هلتق و لاح یرکید و ردکم
 هسلح ناوک نرش ناسنغم و ناور رپ ناقاس هدنرشع ماکنه و

 نورد هآ ر حاتعلا دع هدفدلوا مرکر هلک كرهرب و مات هلشل و ق وش

 یدمرب و هويه رب زونه ردشنوطزوب هلو انف هک مرګ لاهن كر هکح

 هک ندابند یدمریا ه واطم نم اد مدا رم تسد هللزا مکح یاضتقاو

 رب قچلوا ےفلخرخ و قج هیمردتونوا یمصسا ہدک داکج لا ردیناف

 یعلوا لالمو نارحر ره ر ک رەد !! فحص فحیدلوا مدالوا

 كيخر بر نابشج مالطا مب ؛ هلا زاغا هب لیست قازرلا دعه رزوا

 ندنس هفااتحم اا یوز ی ا ترطف یادتا

 شن هر وص ره هل :مح ید وب یونعم هش و نوا سکر ھ

 هدهاسو و هغع اف یهلش لوا كردنا سد رد قید و ربص هدرسا و

 +ردزکموطمانعر يودما مزال كابا یعس هکمروک ینیرانا تكنيلزا ىلج



  # o۸دڳ راهنوراهالافلا #

 دع ندنراثا نکیا لوسهح زونه لح نکغیدلوا رهظم هک ردبعع هت
 لک ) "ده عم ! رکسا الم راچود ردق وب نوجا قیفک دالوا قج هنلو

 ا ت ها سا نالکمزال ہد امو هلستلفغ ند ( کاسب ی

 هساوا شل دبا یرسد هراجرب 2 هلوا ےقع زکه جوز هک ردیلکدز اس

 و کل كردبا روریسم هل رکب واطم قالطالا ىلع ےکح باج هکلب
 كندل اعم وشا هح اتقلا درع هلک دید ۰ رولوا دا رم اخ هره> ندزو

 قوس هتسازنشا هبراج رب هدلوبقم فاضوا هرخالاب یک روکا نسس

 رارق ۰ یدلآ رق ر همان (اتسح) لزوت هد هب اغ هجرد و ۰ یدلبا

 مزب ر ليديا O E وک ر یرلکدربو

 هرس هجوز هک وپید یاززادبعرکصندک دلرپ و ماتخ هیافص و شرع
 نح یرلعحوح نالوا ا ردنا تنرا تم و ت رشاعم

 هنمرح حا ةقلادبع هللا قانیمو دهع هرزوا كمربو « هرکىدکم هدنرلغول»

 . رلیدتیک هنس هناخقازرلا دعو
 لاک ید رادمولعم تامدخ نالکمزال فرط يا ره هنن رزوا كنو

 هلا لاح وب و مان قود طاس سگ هش یسادرف كردن ا اشنا هلتیمرک

 ۰ رایو ماناو نامز راما
 لات د و ماتسف هدهدار تان 5 یر كحاتفلا اع تب ملک

 ب هسرولوا ىج وح نده راج و عادلا داش هلتهح ید دلوا

 رلبا حاکت د ودنک یه راح اره وشود ندرابتعا رطن نود نوت

 هشوک ن قترا ردنا ادق د لنگ« ی کای ناهاس و توز هلیس و و

 آق هد و شرابلوخو همهاو مرواوا تادو نامرح نيش

 دیکھ لکمش اود هئدش و ظیغ هد نفح روج زو ہرا هرخالاب لر هنو

 .روشقلاق هر هلماعمكج هبلروک اور هلرلتذا و تراقح عاونازودنوکو

 نوا ترد نوازونهو كزا و قولخ تباغ هسیا انسح هموق رم فی راج
 رپ فیعض رس نب » لباسقم هر هلماعم وا هلغلوا ےک رب هدنشاب شب

 یتبم هسمنیدلوا یلوق رحاو یکج هيم هلک "یشرپ جیم ندلا مرکب راج
 گی ینحذیهاوا نکم تقلا «رک ما كزس رک وا كنیدنقا رک

 ( لزوک )



  jکن ملد و روصم دراکح £ 1 ۹

 كلا هدلا ییددلوا مروص رب «دهرلتم لح ندنغد دل وا نکمولعم لزوک

 «د هسیارلب وس ژزوس والوب « مرواوا نوت«یخدنب ندنوب 'رکسردي اهب رت
 هثوک وب كناتسح ندنعددلوا سلا السا لف ةناخ دسح شف آ هرکرب

 ۰ ررر آ یتندش هک دنک كرها ترارح نیکست یرازوس

 یربخ كحاتفلا دعندرالاع نالوا هدکٌا ناب رج هلتروص وش هجترح

 ضاوخ ضعب و قاززا دیعدصآ ر هد هرص یکیدلک هوا قا دیرش

 هدنحراخ كن هطوا و شکابف هدک دریک هم رح كراو در تک كرهر و

 هءاح نددطوا نوردو ییراث دشلاح هنجا یو كنهراج هیس یا
 هتشأات ناح درکیسا توروک ییسل دلروک قایط هل زا راو کلهک یو

 بویلوا یرافوفو هدام هددسیا شلتا لاوس ندرابرع قره ارعص

 ییوبق بقعرد هل رام دل یییرلةد وط نیدلروک و درک

 ییانح هرامصب هناخ یسهجوز رروک هن ۰ رکو را قارومس3
 لاو شموف شاطر كجو ھه رزوا كننرق قرەراب هنتسوا یسهفرا

 قره وقهلاح رب قج هیئادل یر هدلاح وہ و شاغاب هجمکح ینیراقالاو
 هجرکه ګر وک یتروص وب حاتفلا درع ۰ شهشرک هککود هللا جایرق رب
 یلاح تعیقح ہد سیا شا یععت ینالتا یی موق رم یسهجوز ھو

 كنو ۰ ردا صیصخ سبع رب هیراق و صیلخت یزمق نوا قمالکا
 هنسو دنک ی رەنا لام: و لعال رلتعاسچاق رب هرودخم هد راح هن رزوا

 ًباوج هن لاوس و قاطتسا نالک هعوقو كتس دنفا هدکد لک
 اح هنوک هنزدق هتفو یکیدرک هلاح وش ندنوکیتیددنلآ كنسودنک

 یکیدتا ران كن راق هن رزوا یس هلئسم قجوج و ینکیدروکر ااذاو

 رمد شنا كحاتفلا دبع هلیسعا هباكح و نابرریررب یکیدلیوسو
 ۰ یدلبادیعت ندنس هناخ ها قالطا یییراقلاحرد كر هنلولع یروهلو

( ۷ ) 



 رز حاتعلادبع هرز و EE ندندعدام كنهباکح طوو

 هر نا كننرب ندنسأب روا دم و ره N اا هره ۰ ین تاصا

 جهل رب وهرکیدکب هدب وغوطرلفج وج هدورلبا هلا نیکو ظیغوب كردیک
 رههد لراعجوح كن ز ابا انا لکد قر هغارب داسفرب ههنا دسرولوا

 ۰ یدلاق نامز برم هلا دهع کروتک الب هتشاكنسکیا

 هقازرادبعو کرا هحاتهلادبع قح باتح كره نامز هنن رزوا كنوب

 بالر رویسرپ روسرپ هلیسعا ناسحا قجوج ررب مه
 یدنلق ترسمو یداش نالعا هرکصتدقدنلوا نیبارق شد كرهلدیا

 هتسس هع رکن رگدد كرل رب و یا كر روصنم هنلغوا كحاتقلا دبع
 هد هب عرب هرلتجوح وشارداق یادخیح ۰ یدانوفیمان دکنمادید

 هد اتخاز هتب دو فسوب هت رب کیدا شا ناسحا لاج و نسج

 جھ ردیسب روح اب یت الع كح ) هسرروک مک ر هو ۰ ید ارس
 رردنا نساعد نوسالعص ندرطظد قح هل رل سد ات هد ام (قو هم

 نوتقرهلوا لصاو هت شاب رشب رلتج وچ هک یداک هب هج ر در ات ۰ یدیا
 ناج تفارر نوجما س کھ . یدل شان هغلوب لاک یرلنآون رح نوت

 یداوازر جاب وس زوس هعشل ندنر هدگدم كرلت وب هدلداعو سااع قرهلوا

 كرد | تروشم ن هما دع هلا ی قدر جا ۳۰ لا ناف ع نوکر صولا

 عمو a کک هرس رتو ادت كرتعحوح

 یوزر كنا ترضو تدش هرات همز ال نیراعم لک در هعارب زارب

 كرب وب هدرر ورندنوکی راد دضوط راعجوح هکنوج و هلکلد ا نایمرد

 هلم لضافو لماک رب دیسکا هلتهج یراک داب شادنرفنامه ی رب رب

 یقاصوا هدنر لڅ نامه نیکلدیا بیست یرالریدزاب بوایدوفوا كر ەر و
 كد ب راذزب و ۱۳ Re یر ۱ شا ول هد هب واط

 تج دفع هدنعاس یقیشارب هش رزوا راد ردوو ۰ یدلرب و رارد

 ۰ یدلر و زیرا ها لاو یالا كلر هللاا
 4 وڌ مارو هدنرلند کوبا رب بو وب هدرب رب كرلصج وچ

 كب روصتم هکیداک ه هدارن ےک دنک هطباو وتشا كردن, ادب
 ( رلد ) ت



 2۳۱ چ هاکنلدوروصم دباکح
 هنالک ا كن زودنکو یدلوا نمهلوا نسکب روصتموب و نسهاکرباد

 نالبرتسوک هلا هطبار و هتشا ۰ رابدتبا بسک لاحر یراقدم
 کمر دنلتدش قع هطدار تیم هدنرلش و دفع قردشلا> یراسرد

 راشم قزهلوا قاف هنرانارفا ریلصح هدسنکا نامز زآ ۰ رابدش رک

 تبح عالعیرلکدزسوک هنب رکیدکب كنسنکیا ره یک یراقدلوا نانبلاب
 هجن ردامو ردپ كنایبص دوج وم تباهنو هجن راقجوج بتکم ید
 كنالف یلغوا كنالف رکیدلو ی هجرد ریو ۰ یدلکهراهتشا نادیم

 رلیدرقالیبک شمرب و لکوک شلوا قشاع ندقلعجوچ هنس هع رک
 ۰ یدلش اب هکعا نوکم

 قردهریدشب زا ییا هد یسکیا كر هک هنس حوا یا هلا لاحوب
 نع زردی اہک هاو راد شد ربک ها یفام نایب و لاحم رع هن رار رپ

 رب ۰ رلدشود هن رالایخ 2 ییراردبا دا ممر یز هد وروط «دنرادهع
 هلع هرخالا قرهعیح هنادیم نوت نوت تو رجتکم ید ندفرط

 ہتعم حاتفلا دبع رکراو ردقوش ۰ یدلوا یشتنم هثسسااها تکلمو

 بیبعت یتلاخوا كراقجوچ ندنفرطهسیک هلتمج ینیدتلوب ندنازبکعو

 ۱ ۰ یدبا نم هناوا تأرج هج ورتو هعبقتو
 هدهرص ییبدلوا علاش هلح ره یسهدام هوالعو تب وشا مالک لصح

 تصرف ما ندد راو جد هئس هفلطم هح وز كالا دع

 تعازرا دبع هلا نايم رد یتسهشاس تفلاو قوقح كر هد ردننامز

 كنسکره كرف كلردبا رابخا یبهدامهتسهدلاو كهاكنرىلدو کمیک هتسهناخ
 باضغا نابیلاب یتغادلوا روتقوط هسومان دا وب و یکیدلک هتناشل

 ۰ راراوق یفمریا ندنرکیدکی یرافجوج هلتروص وب و یک
 هدنعح هع علا هنسهناخ كقاز رلا دبع نوکر هللا هدساف تب ویشا

 ردقلا بسح » رک یدشربک هلام طب هنوکوب هرکصندکد روک مات تباعر
 نالوا شل دبا هلکزسردق هبهاوبعوقو متقرافم ندحاتقلا دبع

 در کف هدناح ینیدلوا شمک یتسهحرد قلغادنرف تبحو تقلا
 رل بولک یزس ت وج نالوا لصاح ییالوط ندتفرافم "هدام



orو راها ۳ 0  

 ی نج رم مکحهروک هلی هداژ هد سل | سلوا عل دام هکعا

 رهبطم هلهحو ید لومأمو ۰ مدابا ترا و قرەر داق

 ېتادنرو صضاخ من: رس 2 ك٤د هوا هارفغتسا» هنسعد « مدلو و

 رطاخردق هیدعش رک ردشلوا هدفرط مزب روصق رکسهدنماتم مکوس و

 هدر ندتخیدلا یاوج وللو « یدملشقل اق هنن راسفتسا رک هناکزان

 ,قسح باذج » قرهلوب زوب هغع ود هیارجا نادیم یداسف نالوازتسم
 مرونشود یزساعادو رد هلغ رک ۶ مهسلوا هدهرره نوسعر .ا ندتیفاع

 هسلا رولئشودو ردعلخات ی لردب | لاةملب وح هلن را همدم

 خنداواز رک هر ها وخ رخ هددسدا نشود اکب كعا ثح شی رارو

 هدافا یصوصخرب نانفوط هسوانو ضرعو نان و كر نوا

 هنوک ندنوک هااشام عاخ هاکنریلد رک هع رک ک هل وش ۰ متسیا كا

 دعب نم هلتمح یکو دا «دقلوب لاک هبنرم ید یلاجونسحو هدکموی
 رار هلکنوب و لکد اجالصا یسموب هد ګا راتجوج نالغوا هددتکم

 نکیا روشن هتسودنک ید یسم زاب بویقوا یکیدنرکوا ردق هب یدعش
 هناسآ اهر 3 و دنک مهو ینحوح مه تبقا لر هيه دس۶ ین رارو

 كحاتفلادبع ۰ ىدشؤد هنابد لسکره لو كح لا روک

 شمررو وس قىزز رپ شعر و و كقازرا دع ولغوا

 هش رلرب ربهدب وروط هدزکب دهع ضرفلاب ۰ یدنوط یل اع یرابدرفال
 شیارب نسلو هدوا هرکصندف دقح یدرقال ردقوب رک هسلوا شمر و

 تهاکنریلد اهنگ رابوس رروسریعاوآ یک هرز واسه شرع

 هنفج هی اللوب هتکم دعب يت یرفتاهلو رد ا ران یک کرک هنس هدلاو

 هتکح دیمتسوکاضر هل هن رلعشوف تح لکد كمر و هروضتمو

 ۰ رابانیع و ررب و زو اوف
 رارکت قرهلوا لصاح رطاخ عارف هد هس وکم یراق هن رزوا لاحوب

 ۰ ردیک تولوا ےنھج لره و تیوقت هنما رم هللا رلتا ذه ماطر

 هدنس هجوز هکر روک هدک دلک هنس هناخ قازرلا دبع یرزوا ماشخا

 ال یک و یت ده نولما یراتهالع تبح یشن راق هرو
 د ر



 e % ءاکنرلدو زو صنم دراکح «

 هلاع قح هلوا هن اهد » هنلاوس نکیدلوا هن هلواربخ وهاب لر هشود

 هسا كرف شوهدمو تسم هكر ه نس ۰ قدلوا لیزر
 سومان ۰ شمرک هناو شرو شل ۰ شون هداب هدنبحم مزب هلکب ر وصتم
 یب وتو نط كسکره یراکلزسدا هلیما تبع ۰ شلعارب هفرطرب

 روصو هدیآر نالکمزال هل سن هشلاقجهلوا بسام هداب وب هلکمر و

 یتماشلو هدكل رسشاعر قج هتفوط هحاتفلا دبع ظقفو یکماسعا
 ۰ رلدا هرات

 یسرتوا نیراسونک رم رکا 3 ورو یکیدوب لو ی

 و وغار شنا ۾ کرو درد

 ییادعام ندنلاصس>( ردیک هنراو رولک هن هلغا مرا زوک یا هلسغا )

 هلحرب یس هدلاو هکلب هد هسیا شلوا یتورد ناجا ثعاب یشیم هروک
 هنس هناخورلبا ماش خا قرهلواراتوءهرعت یتوکوا هلیسلسن ردثموتوک
 نحهروط نم هروتواناشب رپ یلاح هللا ناناج یاسیلخ اماردیک ۰ ردیک

 یسهدلاوو ردپ ۰ نمروک ید یتسهدلاوو ردب ق ر هنابف ه هطوارب قحو
 نوعتو یدلاق هدر ردق هتوووب ندنرلک دهروک بر هراب رکج هسا

 یدرک همرح اراک داتعمرب هدنرک دابا لاوس ندا ك رەد یدلک

 رلتو . وا اس ی د هلل رب كن هطوا ) راع هدو را هب رللا یداوح

 نیس زلفا هب هنو كرلوا هد صدد ر ول ناما بوبا رص هتشاب ناح

 مرویم هدیا لمح هنارطضا كن رغا نالوا هدعشاب رخ هدنرلک دد

 نالکمزالبقعرد هلاسعد مدمر وربخ نوګا كماعا زمستحار یرسو

 یک شعا تص بڪ ا وک هرکص تفوزارب هلتعراسم هب یوادن

 ۱ رو روک

 هد دسرولوا رطتنم ههاکنربلد لر ذیک هتک نامه هدقدلوا حاس ص

 فعاصاد ییارطا ندنفدلوا لصاح دا مەن نوک یناعز بتکم



 ار

orsرب ۱ دڳ راهدوراهنلا فلا *%  

 1 هتشا ۰ رولک هنس هناځ هاردک و لاله هد هبت ره تبان كردا

 ۱ :دواوا رروچ یرانوک قرلوا ی رظتنمهلدیمانوکر ه
 هعقور هلل وب كر دا کک A ر لاحرب ۵ هشدا هاکنرماد ندفرط هنوا

 هر هسک هد)اح یددلوا نالاو داوو ناسشد رب ورڪ ندر وهظوتک ات

 ندنسس هدلاو جد هتسرولوا كاج ەس وک نرحرا توحهروص "ییسرب

 قارتفا دردوب مالک ٌهصالخ ۰ رواق رر وک رازاو مش هنوک رازه

 رتوط زود هفلوص یردوجو لک هک ر زوتک ههج ردرب قرط یکباره

 ۰ رواوا شارف رسا ر وصتم هرخالاب
 امش راده یس هلاعمو هنناعم كناطا هات هیت هلمحو وب لر وصم

 e هلس تبجوم هد هے ساا| شق ۹ هتشیدلوا رات ورک لس وز

 مدقم یآ یکیا اب رفت » هدکد لبا لاح EF هل اراضحا تالال
Saهلاحوب وا ىدا شعهربدلا  

 ندتکم یرفرسخ الد یاو ها ییاوح » لب بلس یدراک

 2 یدیملکد مز كعا تاهولعم ناي نوسلوا كعد هن قمریدلا

 هلواقم لوا ندرعوط هد هرزوا كمرب و هلامزب یرقوا مه هلراروهت
 كقازراد,ع علا لغ رەد ردسشسدا نسل وب هن وب ۰ یدلىا تفس

 . ززدنوکم دآ هنبلج
 وزر ندنوک یییدلا ندیتکم هج زسربخ یهاکنریلد غسا قاززا دبع
 *هرادا هدل وب هن مدسلارروک كردن ا باح ندکمر وک یاتقلا درع

 یدتسا تاتو دنک دلا ینیددلوا هدرارکفل وید ردمز ال كعا مالک

 ۰ و ولک هنس هناخ كحاتلادىع ةعیاتم ةهدأ نالک هنری

 دن رکی دا د هرزوا یز هفولٌأم توا كر هل دا اما یزاوتناممم مسا رھ

 نانلوا هلا نایمرد یس هل سم كرلقج وح هرکصندقدنلوا تبح زارا
 ل رک ه راح مک رک هجرک قازرادىع هك یے كرلباوحو لاوس

 قحا یدا مز ال تورج قیفوت ههکیلاع یاضرو یآر هدتسکلا ندتکم

 کمولعم اذه عمو ندنکیدلشود هراکفا ءوس بن م ضع! هحرلنداق

 ( یتیدلوا



E> A a1 ی تک  

 oro 1 هاکملدور وصتم هناکح ¥

 هل هجو وب راحان ندد دلوا هدکمربا هلاک ید. هرزوا ندد لوا

 هل سعد » یدلشقلاق ب مد ع یر را نس دا رسا وب ر

 هد سلا توالت ر 2و هتم لوح وج رب رج رخ « ندنفرط حاتفلادبع

 هکردراو ردقوش 7 ت مهلوا كح هد ه ریس دین و ۱ ۰ رد ر ران یدلاو

 « دکر اتار هارو ن کا مز ال كار و تامواعمر

 یتحوح رایج عو طو ۰ نوسلوا 7 هدءدن وب

 ٠ علوا لوق ۰ كی 1 شلوا مولعم ند "رکموتیلا ندتکم دحز سرخ

 اط 2 E مزال ندراکفا ءوس هداج یجوح یا

 ار واوا ۰ رداوا ادر ےءط تبر هدنرل هاکنریلدو روم

 ردفهنشاب روا یرلو دنلوب یا هنامز ی رلددلرا نت یرلف دعوط

 هر و للخ هس وما مرا ر ندتعوب 8 رلیدلوا شموب ءدلحرب

 کج هیلد ار وصف هد همز ال و هدنکدلر ونک دلم كضرغ

 بوک و لعفنء قازراا دع هلکلدا دارا یالاعم » ° مرد آ دعو

 قح هسلوا شغد هنره ندزکیلاع فرط هدیاوش توا « قرهلوا
 لوسا ه هرکی هد : هلصوصح وب < ۰ ردراکرد ىجەلرو

 هدکد لک یرلنامزو رلبا اجر یر aI ودع یعقاو روصق ندنکبدمود

 ۰ مردب ار ارکت ینیدعو یکج هلب ر و هکب روصنمكهاکتریلد دهعبجومرپ
 لر هلن رپ و تیاهن هتتفاا هک دک واو رراتروق ندباج ییودنک رەد
 هل لس هج وز ارهدک هنمرح حاتفلادع هنن رزوازوشو ۰ را روایغعاط

 لاح لیم ینیدتلو لروصنم هرکص ندر هعلاطم زار و لاح بسح

 هلن اریدکنو د دهن یتسودنک نوا قمامر او هباد وسو تن كر هیلورلبا

 رحهسأا ىلع یسادرف دو ردیا میعصت ا يتراوح ندننهذ یهاکن ملد

 هنفکشون ۰ هڪعر ز ونه هکرروڪ ۰ رردشتا 1 هن دز

 شچاق یزکب شمرارص شفوط زوب هغلوص یزغج روصنم نالوا
 روصنم ۰ شهرک هغلنوغلاط قرةلوب هدنبح لاحرب یکرامدآ وی



 ۱ و راهنوراهنلا فلا ل ۹
 هر و رمسخ ادخ لر هلک بجا هحاتفلادبع ندنسشف ر وک هلتروصو

 نفروکو لا كب نوهلابقتسا یسعنا بسک لاح وش كفجوجرب ردقوب
 رامدآ قرهزاب نویفوا لنت ن هللا باطخ هیجوت هفج وج كرهبد

 هلا شد رد یسوهو اوه سکعلابنس هدلاح مکیدتسا یکمرک هتسهریص
 هو هبت ره كح هلس ییفددلوا هن كناسد زوده ۰ لدشرک هفلز الیح

 دلنالف هل زق كنس ۰ كدلشاب هغمردشالوط رهن ملیب هدننهذ نکیشمالک

 قاب هنش رط كنلوا مدآ ق رذشیلاج هن رلسرد ۰ ردراو كتسانمهت

 هتشب ندقلغا روصنم هتنادیدهت مراس هل و مردن هلیوش تم هسخو

 ۰ راثابهماود هتکم هاوخانو هاوخو رواک هنسهطوا بویمهلوا باوج
 ندفرطورب و ییجهلوا هلا سا تلاح هد هجرد هن كنماود هشکم لروصتم
 هباالتاب رابرا 3 قارف لالعراتف رک هد هبت رهن كنس راب ,اکنریلد

 ۰ ردمولعم

 اروصتم هد هسا شک هءدار رولیدونوا هج ره هرتفوب هصقلا
 كنوب و رولک هنس هجرد ادوسو تبح قر هلوب قرت هتفر هتفر یتالیم

 . رک نامز هنسییا هن رزوا
 هلفاوا شلک یرضوط هنشان جوانوا کیا نوا رد هتفوو ر وصتم

 ییذئاذل قرهلوا لصاح توق «دنسحو تعسو هدنراکفا هعفدلوا

 رکو رغصو ۰ رشود هرالایخ قیعو ضد رعو راشاب هغمالک | هلسات

 هاکحرب اد دمو قشع نح ع وضوم هسرولکمزال لمس روک ها کره

 هکر ولوا لصاو هزم ربات ۰ رولوارهلاقم ندنس هفلاخه* روص ناتو
 ران هعسایلیافو ن وبا ردا نالعا تشع تلاح یعاضواو تاکرح
 اک وب ۰ رارلشاب هغمارا هرا هم نع ض مم عافدنا بولوا بح وم تورد

 یهاکنرلد دسمعلا بسم ق رهدرعاح قاز رادع هکر درب و رارق

 رارقوب هتشا ۰ زهیلبا دا مر ییالب راتفرکیکیاوب و رلهدیا حاکت هروصتم
 لگن هیر تیعجرب تیک ص ندنسایحا "هرعا حاتفلادمع هنن رزوا

 ناثلو هد هنایم وربند هاس نینسو ردا راض>ا یبردب و كردنا

 رابا لاوس بس هنغد دغارا بج ومالب وریند هنس چ وا یکیا كقوفح

 ( وو )



 ۰۳۷ هک هاکنیلدو زوصتم هناکح «

 تهاکنراد هلاروصنمز وس هلا هيم” ر تاهفاشم ندنیفرط هدلوب ویو

 ۰ رولب رونک هنجشوزت
 كسل بارا هد هسا شعسا كماعد یشر هم نیل ندنوکس قازرلادبع

 هل "دلواعمرب هل ون هح رک « دتادافم دن راموعش لر هد « توا توآ *

 هدناب ون مدعم ندنو هرز وا یتیدلوا "رگ اعم هد 4تسل دنا شمک

 كحاکت هل هسلوا شعتاتو شاعشاب زونه راضد ردت نالوا ندقارطا

 شکل و راکرد ینیح هلو دیازت هد هکلبو یکحهللهزات هدر ددقت یدقع

 ناعفاو . مرودعم 9 هدا لوف ییلکنر هل وب هل مح کود

 كنسودنکو شمروک ی سانعو ناسحا قوح كبه تعلو نان كحاتفلاد رع
 ندیشره ضرع ترع < راجهت هدمهسلا ۳ هدنماعم یصدت رب

 یراجاودز !تواوا هدنشاجو انو ااه درا > و هيف ام عم رویان روک مدعم

 AEE نوا نر ندارا ندنش دلوا هد هحرد لح زر نا ك

 هسیا ردقعو بصاو زردبا هرک اذم هش یص وصخ وب هرکصندک دک
 یاج كحاتفلادبع هن رزوا یسعد «زرلبا تشل هحاكن هدام ناهزو!

 "لر بد قوا نمروط هدندمع رتزوک قوتح هر یداه قر هلص
 هکر رک هصرح یسودنکو راغو یا لع هللا راسکناو ریدکت

 هلمحو وب دسیا قازرلادبع ۰ رولوا یصخ یالتا ادم تکبر وصنع
 هکب روصنم یهاکنرلد ناسلا هنلایع ییارجام قرهلواریکلج ندنشافووق

 ندناعوقو :رق هراګب و ردبا تینو دمع اب وق یخدوب هرزوا كمامرپ و
 رلغاهد رللعاهنت اعتاد ندنکیدلک "یشرب هعشب ندنلا هغ وا ر ادرمح ا

 ۰ردیکرولأ ًارظتنم هرلاح كحهدیا روهظ هلا راسکنا هتساناب هنساناو
 هللا بلج هنا یکیروصتم هدکد درک هنمرح هلتدح حاتفلادبع رل هلک

 هدکموس هلو ک ندنوک مولغوا یرون مزوک مب » هرکصندنافتلا زارب

 الصا .رولکمزال كربغو یس هلیص ییهناسنا تالاک هلتهج كعيدلوا

 هسوهو اوه قحهللوب یسهدیدع تارضم هکلبو قجهیلوا یسدأف
 تبع كحهدا دلوت ندنو و سوهو اوه ۰ ردا باجل ا كکلکماعشود

 رروتک هنناسل كرابغاو را رروشود هک اله اخ یناسنا قیفیک ادوسو

( A) 



 ۱ وڳ راهلو راهنلافلا « 0۳۸

 ا دز تلوم هحا" ار زار هرخالا رل یو اوسر ا ردا ماندن و رم

 ۳ یی رارو ۰ ی دعمر دن وب هدلامفا كج هردتا

 لس ره ۰ هک + هطرو نود م ریس ود هلطاب ا ا د یلفع

 یتامز ها ۵ اشنا ۰ ردکتقو یراس-ل ارصع ۳ تام یدهش ۰ ردر اوینأامزرب

EEمرب ریدنلوا قرهب رلتعچ رک نوا ك وک نور » 

 یبصاهد ك ۳ 1 رول رک « هرادنن و دن رەد

 هن رأت لدنب و حصل ۳ <ارب هدن کروا دوس درد شا رد الب نکا

 ك رب ی کی را ما هااشداو نکند ییشاصا لو . ردب ۰ شمالاقل اع

 هرفاوتدمرب هرزوا كو ۰ الا هطو ارافیح هلم رد !ترمع نر ونكا

 .A بس هیت می شع ۷ ادیت یسادوس ا کیر ر وصخم لر هص ۹

 دنس ودنک ید یی هل لاها لکد ییقلخ هناخو ۰ رولوا لصاو

 ۰ رریدتجآ

 ا تفار 5 هس سرو شلوا ما ۷ اب ن شد !نوآ زونه a ۱ 1 لصد

 درس هل طع كنهراکهرب ۰ ۰ نوتا ود درس نوسدنام ا نوالعا ناهحو

 ندنلاصو تالاجو نسح یالبا ۳ یک یسودنک ۰ نوساوا قشع 2

 دوو تقرر هدصو ص> ول نوا باوره تسلا نوسلعار مور

 !ر ولک
 ورک ند كط و E نامزو نا ره حاتعلا درع یردب - مالک هصالخ

 كتواغواو رور وک + ید دلوا هراح دص رجح هد هد ییددلو | ءور وط

 ندتساحا صاوح نوکر ق رهبلاق ل تی ید ه لمس او لمس هنلاح و

 نور , واضر هنحاودزا هل.لعوا قنرا كهاکنرللد هل دام هطس | 9و ارا

 بسک كناغواو رردنوکر بخ هل ار لتنمو دیعاوم وارد كب هقازرلادبع
 قازرادع ید مذا ندیک هلت رومأم وب شا ۰ رریدلب لاح یکیدلبا
 ردا دا ی جاس هفتا تاس قومح كنرفز " هلان های تن توالت قرهلو

 رورضلاب هکرلدا اقع دیه هلهجو و كلرهروتک هنادیم یتلاخ لروصنمو
 ییدعومرر دوکو خوارهشرب حایص هلغلوالصاح لیمو تفر هدقازراادبع

 هدف دل وا لصاو هحاتعلا دبعرسخ وادعو نالوا در و صو ۲ یدرب و

 ( هلتنوتع )



 ۹ ۱ < هکنرل ادوروصتم ةباکح ¥ ۰

 ردکرک یانو رص هدنشرهمواغوا » یقرهزغاح هنا یکب روصنم هلتینونع
 ندکعا شاف یکیرارسا ۰ لوا موتکو لکوتم تیاربص هلوا لوج
 قازرادبع جد نا یدلشا هن راتعصا 6 ۰ هلبا رذح

it E۱ وز ورو امو ل ندا  

 هنس دلج ندنو مروینسا كمر و یرفدهعیاضتعمرب هلا نایمرد حمم

 یدلوا نسل و هک یدلدنا تدحرب بسالبندفرطیکیاره هبیلصت مدقم

 هلل وب ل دع رک هلئروص ره ب واوا ندیلاعا كحاتفلا دبع اده مع

 بضغرب یراق هلیسعد رد فرش "یداب هجزب یسلربو هالغوا كناذرب

 یزد ۰ مرد یرف ید مهبساوا معود ندمدهع ن نوساوا كد هن

 . مدتنا سصاح ندقوج نب یدجوق كحمرب و

 هر وش ك هسا را وق ههتروا ییسیدرقل مل هر و یر هکب روصتماهدرپ و
 راجأن ۰ زالوا هک یدروک فرح ۰ یدشقلاق هزرولوا هلب وب زرواوا
 هصالخ ورریدلس ىق فک هلا هفرو رپ هحاتع) ادع راذتعالا عم قرولاق

 ۰ ردا ناب و راعشا ی یساروک اهد توو زار هد هفرو

 تهاکتریلد نولاص هع یانرد رارکت یجاتغلا دع 0 كنوفرو وشا

 رهروتوکق لاف هب ودنکی د یلاح كنلغواو لر هسک ییدیما ندنسکلا

 ۰ رلغا هدنتولخ نولیکح هلیلابخ یدلک تکالف هن هیابهدنفو رخا 7

 هسا روصتم ردا ها لالا موم هو نو زحم یلاسیع هدندقرط رب

 ۰ ررک هب رغ زرط یعاضوا و راوطا قرملا ینتنیه یا نون
 هل و یسایلماف ندتغدلویعوق وش هح ره هدام وب لصاا

 زوس رب یو ره لر هش رک ههرواشم هللا حاتفلادبع یزراشخا

 یهاکنربلد اب وک كرهربدالکا يکب روصتم جد زلهک مقاطرب و هکلیوس

 بوکس نامززرب هد هللا لاو ۰ رایدلشاب یکجا قمر دا
 هب راجرب زه بحاصو لزوت هد هحرد تباهن هک ریدر و را ناز ا

 یاضتقا هک هلوا ۰ راهلاص هنس هطوا كکب روصنم هل امات تس ز و رهلآ

 شا نهذ فرص ندهاکنرلد هر هضر كلردبا ليم هه راج هلتابش
 ۰ نوسلوا
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 1 1 راهنو اهن فا و" ۱ 9:

 نو او نسحهبحا اص هدهواطم هح رد نوکرب هلا رارق وب ا

 هک رب قرهب وق زان فاص هنعساو رابدلآ ناتفریادرب ناهاوت هلا هاکنرباد
 کھل ًاصوصحورابدرونک هش هطوا كکب روصتم ها مات تشز

 ندنراتعدخ هکزراموا «یدنلآ ه راج وب اکسندنکیدلک ینامز قوب یر

 ۱ رايد د نيس رولوا نوت۶
 E ھاظ هد هسلا شمالوا نونغ هح رک كب . روصنم ندنآروهطوب

 هلاج و نسح هج ردهن هسا زان قاص e E ٠ هلت ونع

 وکن رشو لاقلا فطاو زات هدانز اهد هکلب و هدتسنوا اا
 نایلعت عدلا هوا ¿ ندنعب دنلوب جد یا هدنراس هعشل ندنش دلوا

 شا مارح قحار هتسودنک كرهد مرردناکا یکب ا وک هنرزوا

 نکل ۰ ید ن شخلو زز ندنعوفو وصف هدنساها تمدخ :یماعو

 ندنکیدشروک هل اار هییشدا ی راتعارظن الا ی

 . لوفسشم هلیلایخو رکفتم ورمصم قر هیعلوق تح جد هلا زا ف اص
 ۱۱ هد ندروفاصتاهت وراشا هک ارت هد هرعح زف هراهب یسااف

 هدرلن وک نکا 9 لاحشروشو کک نورد لیمر دکد

 اما جا نما کک < قد دنسشه طه

 را TT هدسا یروض هفازر ادع

 - رلبا هیت هتس هحوز شلو هثس SE ندنعودو

 ( هماتصو تروص )

 ! قازرادبعندبانوزحو ناشد ریارخومو نونم هلیتفلا هحصدتمیبیا )
 كرد |شومارف یی هقباسقوقح ۰ ردمشکچ لا ندایند هلقح رها هک نب
 هنرادا رم ندرلو دلوا دا مات رک ۰ همتا یروصم مولعوا

 ررع» یسانو كيابند ۰ هلا زاّمحا ندنضغو رهق گاف تاج ۰ روکربا

 تا یس دغلوا ةافاکم رعطم هلت راد یر هنل وب هدکل وبا ندتغددلوا

 قو هلوا مان كب هلب اراتعاو د یعا هن راهدوسهب لاوفا كنو كوش

 ( قرهیوا )



 11۱ چ هاکنریلدو روصنم ناک

 ریهشلاو ر رهلادعب ییهمانتصو وبشا (۰ لیقداب هلتجر قر هو نوا
 هرکصندافا یی همزال جیاصن هلا بلج یکب روصتم ۰ رربو هنس هج وز

 هل !نیفکتو زج ۰ رواوا لصاو هقح تجر ردا لالصسا هلیتاقلعت
 درد نوګا كب زوصنم هکر وک لک ۰ ردیک هن رال سکر ه نیف دنلادعد

 نوردراسکناو لالم ینیدلوا راتفرک ندنکب درتسوک زو یوی اهد

 اچ ۰ رولوب ییهبل رم قجهیمغیص هنن اب ورت ةماخ كررحرب څه
 ادلب دلس : ررونک هجر یرایغاورا یناففاو ها كردنا ناب رک
 ا لک مکحو ۰ روشی ربکهرایلست ندفرطرپ كردبا عمجت سکره

 راتفرکه جوا هدندفرطرب ۰ زاردیا زاغا هتصصت هلل رزوس 2 ردیملکع

 زونهو چکر ب نالوا هلهج و وش كرد, اهاکایرلنایل راثلب ندنلاح یتیدلوا
 هرخالاب و یسلواراح ود هقشع یالب كبوبج رب شماعاط یتایح دناذل
 راتعو ژروشلب وس ورد ردلاح لکشم هن یسراعیح ندلا جد ین رد

 راتخاقر هشلانف نوت نوت هلا لاح وب كب روصتم هصعلا ۰ یدیاژرولوا

 ر ولاق رظتنم هتشذا كع رک یالومو ردیا تازع
 كموح رم ككردیارثأت د هقازرلادسبع ییفیک ینافو كحاتفلا دبع
 یدهعنالواشلدباهک غی رد یه نکبا شل وایت و نان هدرورتدعقوحر

 2یم شاپ وس یشربهدم>هدننافو نیحاص ۰ مدمهلد قللالحو مدعاشا

 روم نالواشاحارب اباوج ۰رردنوکربخرب هنس هج وز كموح رم كرهبد
 ی همانتصووراغاردب اها لرب اد ایر أت هل ار قوم .رولآ ی همانتتصو

 هدهدنسه> وز هت رزوا كنون رل وس لأم ید 6۱ هلا هنارا هنس هج وڙ

 ۰ دنا لکد هدز سفح هد هس ددا وبا ك قرهلوا اد تمادنو نزح

 یاضتعمقو قو » قازرادع هنسعد قجهلوب نب ر اضو مکح اھت

 قرلواهغلاب وعلا ران وبار ز «ردکمرب وهروصنم ق ترا یهاکنربلد تینانا
 کا رههدتکم قحا ۰ ید اراشهاع اشاف هلاع هلیمات ادوس ت و

 هیت وح كراج وح «رابدئل ول هدنتب قاقح وجنالک هلوا هدننس قحوح
 یاتفلادبع كره وباوحیدر هللا هلععو قدلباق هنن راع اماظعا یا

 ر وصتک ردراور دق هنس نو !رکس»ه ذهدلاحا ۰ دردنوکر دو هرجا ارام ۱



  » ۱ o4پر لا نوران ۴
 یدعش ۰ ۰ رلبدمروک نب رکیدکن هاکنربلدو  rدارم

 یورحهدنسهح وز هنسهر و قپاوج « دنا داش نچ ور كحاتقلادعو

 «یدلبا تافو یکی زکحدآ نوسک زارب هلبه »كر هنن روک اضر مالع
 ۰اردو ریز وس

 یرک یتسلرردشلرپ كدا مانیکیا لر هک یآجوا یکیا هنیر زوا زوسو
 ندکرادت وب :روشیقلاق هتیعج باسا راد" قازرلادبع هلبا می یک

 قراروف یزلواربخو كر هلک تدج هن. هب یراق, هل رایجا باس ده
 لجال هلا لاسراربخ ه هنناخ یبهقلطم هجو ز كموح رم حاتفلا دبع

 قفج هیلو اواو | بس اتم هلی نابمرد ییفدام هدنکیدلکو درغامهروشلا
 ردیقوبتیاعرهدهع یافو بیاجع » ید هموق مناخ ۰ ردبا لاوس #

 قرتعم هزکشدلوا شلیا قاثیمو دمع هرزوا كمادلر و اهدقمیس

 ردیجاو تب اعر هدهع هس رولیر وص,اکب 2 نکسیملکد ۰

 هلواستمو دهمع ید یرالریو هشرير هک کسکح هد اما
 مدقم ندنراتدالو كرلتح وج دهعوا هکمرد ن ۰ رد هدشتلا

 هلو اعمو دهع هدنع>, *یسوا نکا قو یدوحو كشر ۰ یدیا 5

 یآرو دالوا هد هسیاوب مکیدلی مب هصالخ ۰ رولوا یرثأتو مکحهن
 ربد « رډک نس هن ٠ كرهدلوس یاد دن هدود ره ةلاقم وسشا

 راروقیرابدكر هلب ارت هرا عب وز ولید | عنماد دش ندنفضم وب قاز ادبع
 ندزاشیاوبندیا نارذک لصاملا ۰ رولاق نمهلوا قفوم هد اک وب نکل
 كج هد ندنفیدلوا یراربخ هلیماټ تكهاکنرباد لرکو .ر وصنم كرک

 هنس هحرد ر وصام ید هاکنربلد كر هیم هل رج هدناو ۱

 یس هدلاو ۰ رلشاب هغلعا كرد. ۰۷ الع قز هیمهتوط موتکم ینلاحو
 یسودنک بس .هنسلوب ییهحردوب كشا هسبا فاصنان قجملوا

 رد عرب و هنمررپ رب یرانوش یداه قرهلوا مدان هل ا|هظج الم ییغددلوا

 یرق هد هرک ضعبو ۰ ربد م یرود ندمزوس ج تسانم هن هاکو
 ید زا قاص ندور < روشیعیح هنن زهدار كکود هلنا ریدکت

 كدنم درد جواوب ۰ روش رک هتکش هلا هاکنرلد هقا هقاب هکب روصتم

 لاح ز (



bir 1 هاکن رد رو وصتم هراکح X* 

 هادا ا ۰ رولر تګ را دن توصآسک ر هنر ابو قاوسا رد لا
 ِ راددهروشل ادعب هل سد راققر هنقوط هنتمغ كفازادبع تیفیک وب

 وا رخا  Nمیهن لرب وكنب رقه هکر , كج هل روک بس
E قرهناص ینسایشاو هناخ ن N 

 هناخرب بساثم هنل احو ردنا تلصاومو #ط هتکلم کد رب همان
 رولوا نارکت هلاح تقام هلا تاعوقو ركفلو نامز هدنراذک كر ھت دنا -

 وع كنناناح یدک هج هدهالکر ھاط كعاز ادع هلئروص وش

  aقشع سنا مالا تاهت ءاردیا هداعاا قوت هروصتم ها ر

 لر كفازرادع بولک ههدار قح هیمهر وط هدنس هناخ هلک- اک

 هاو هاکتریلد ها) و هغمقلاق ب وتاب هدنکو ا یسوق كنس هناخ يکيدلبا

 راشابهکعا جاعذا ییقلخ هلحو هن اخ هلن و هارن رح هن ( ماکت لد .
 ها ناقو یار الا قر هیجآ هلاحوب هد رها "یدابم هج رک سکره

 هد هسلا راشععلاو هرات هلو لسا هروصنم هراعب هلا هظ.لع موتسش

 تموکحقر هلاق یرالمح هنلاح كفحوحلرکو هک لر یار ارک هرخالاب
 ند هل كرهد « ردیلد هلیس ادوس زو ر اتداعوب » هلتعجا ه هنامز

 ال امدتسا هد هسا رد اضاعاناهزرب تموکح ۰ زرد ااعدتسا ینیدیعبت

 ردق هلافش هلیمان « ید » یر 0 التتم هل رابحا یعوقو رک
 شست زا جم 2 هکاب ۰اشاح ۸ یدا ی هلو "زوضتم ظعو ۰ رز

 لر وصتم ندناعوقووبهک قاب هشاهسدا هنره ۰ یا لماکر شع ا لاح

 هدنفرط هب رح تدم هلا ع فو ع نج قور جد هراح: یسدلاو

 هناخ هنب رزوا یساناصو نالوا شاوبعوقوتاقولالیقو ردبا تاقو ارم

 ربا لاقتنا هزان فاص نالوا شعلا هلیعان هب راج ایشاو كالماو ۰
 رو ندا تاعوقو وش نالو ۱ بقاعتم نر رب ل رک هسلازان فقاص

 تك.نعلاط هل تدش ییندلوا شن نا باک ھت دام درد ر وضم

 هايس کا ناو هداهن ای قرفلوا 4 ناوک لوس یعاد ندنکت

 رولاق ًانوحوآ رظتنم هشا جهان كنيلزا ردقت هلتقافر ۵ راج .
 ید زات فقاص نالاتو راز هدا اخ هتسخ روض هلو و هنتشا



  # osراهنوراهتلافلا ¥ ٠ ٠

 قازرا دع هدفرط هتوا ۰رلنوساوا هدکمروک نامزناشب رپ وبرطضم
 هلنحص ندنکحهدا موز یه اک رلد همدا ر , کیدلبا بيسات و ۱

 مزه اکن رلد هښ رزوا یسم ر و ما هننسهناش نوح رایو هدکرادت ۱

 دسرواوا یرلتابت هدتنو داش قرهلوا مدعنم نوش نوت ل ب

 دود وخ یک هدبا مس ییسو دنک هلتهح یکح هيم هلک *یشرب هعشب ندنلا

 دن ردب ندزوسوب ۰رلشاب هن اغفو دارد ورب وس هب هتاخ یسدلاو

 هراعب هدننعع فب وخ ا وک یترهلوارپ هج وق یراق هلکلرپ و تامولعم
 مرا مز نس » و رارکحود اد داش یهاکن ملد ٣ هدب ويعا تعباتم

 نیسسلا یمتعراو هلالغوارب كکیدنکب كر هنتلب هکلهفشا هدنفاتحوح

 زدفو ۰ ررداافح قوحرب هاب وک ر

 هقح تاتج هلبا هسلق را لاک ۳ دعا لیان هارد نوو رازا

 تیاغیردپ دیک ردیا زانو عرمضد هدننعص لح كن کپ "هلتسموب
 یا ورور وا وا هللابارطضا تاچ هلرهروک ان ورر كالوهو وتشهد

 یتکیدروک ور رب هل وا نبعد یسهجوز ۰ رد اله هنس هجوز

 هلت دوام ه لیصا نطو هاک قرهشقلاق بیعت یسکیاره ناسلاب
 هنسالرب و هن ی اتو كرو هاک هشسلر وهروصنم كهاکنریلد

 رد هد وب هن اضف یکح هک رز رب ۱ رازدب امکح ۰

 و یک نالک کر هک هتس یك ررر هيس رزوا لاحون .هصقلا
 هکر ونلس هدرب ره اتداعرولوامشتنم هتکلمره تیقک هلیس هطساو

 هلل وش ۰ شعاروس یرفرپ هراصبرپ هدنمان ر وصتم هدتکلع نالف

 ب 1 بم وا فاو هيشتا شک هل و شل وا

 یزف بویمک هجح یلسح قزراادبع هک رونلب یخد هتک« ینیدلوا
 یازرا دبع سکر هقرهلواضب شترادم هعلاه| ۰ شەروحاق 0 رخاراد

E E ه داموب ۰ را وس یار و رلشاب هن رفنو نعط 

 دم تیاجنو قلزس رارف هدف دلوا یعوعسم ید لر وصتم
 یلج ا رات هلشدیکو ب 0 ییددلوا ید كنسودنک هلا

 بوردنوکر بخ هنساشاب مکح هناخرات یغجهلوا قزاب هتسودنک هدنلاع

 ) جرم (



 6 هک هاکربادوروصنم هراکح
 افشراد قرعلا ظروبار هدنقح یتهع هرخالابو رلیابلج تجرح

 ی ۱ ناب رک ص بلخ ندنس هيل

 یدبا شمصل نامزبیرق ه هنسکیا ندارا هکرولک ها هناخرافیج
 راتفرکز ه راج هایسو نارعه تاع شارفمسازان فاص هکر ر وک ۰

 ندزات نفاص قرهلوا درد هس وا یدرد 5 شلوا ناب ۵ نزح

 9 ن ردپیب » رولا باوج هل وو راروبص یر ببس
 هک شعآ هکاله هطرونب ملاط نامزیییدلا نوجا كنا تمدخ هزمس

 هر هب وب هلیلاح کتی التبادرد عیدنازق هلیقوس علاطواهتشا ۰ مون
 نددردوب دکمرولس ۰ یدروشود هغات تاهنو ۰ یدرک هتروصوش

 یمعسا هکر هدسقلارا هکمردیا اجر ۰ ردلکد نکم مصالخ

 ۰ نیس هریدنوس یجور نوساوا هدنرخآ هلکمر وتک هزکناسل
 مدوجو ا اصاب كخانا كر هلک درا ةحكدتا هبلغ تج یو
 در منم هدیاز ازار LE ۳ اس هرب دلش

 شبا ت تأشن ندیکیدل  یزکفیدلوا رو ذعم هدلوبق مدع رار هبا
 مدلباتارج لاح ضرع هدمعلدالک | نخ دل وا مر رخا قلرآ هد هسا

 < ردکس تقفشو جر قات

 هک اکحرءاو » و رک ننج هکر ولک هلاحرب روصنم دن ر ژوا رایدرفال وب

 رورضلا نرغح رو هراس وش هاو یدلوا نوسع هلااع مرداعو ردیهت

 0 ا ۰. یدل و : هراح هتندرد ینندلواراتفر ؟

 سل نوا ۰ ی كلوا تا اغ هدردمیدنارق هدنوابصماکنه . مدمسوک

 ناح یالب هلاع < ۰ مدلاق روعم ندهاک رلد هکحرد زواصم دنس

 یکذلسهدنا هرادا رەد « ردقوب مر اتخلا هدلا هک ابن نکل ۰ مدلوا

 ردت و رد | فطات یرغحرف هد دین قل داوا رداق هلا نافل

 ۰ رد «نل دبا تعا هباضق مکع و نلروط وشراق هب لزا

 یدا مان زانقاض كراك اهدتقو زار هلی نام تلاحوب لصاحلا
 روصتم قثرا ۰ دک را قشسعع یهو موب زوک نداید جد

 هاکو یکتا فلت ینسو دنک ءاک قرلوا ردکو ساب یالتبم نوتب نوش
 ی



۸ ۳ 4 
 ام 0 و ۱

 راهذو ایفا ۷ 4
 ا 1۱ ۶ هشر ۰ راروق یک هتکلم ید لو كهاکن رلد

 (a رود ن ندنک رش هالب هل اد از ایرلهب راج هارس ككر هیعهرب و

 تلادعو تز راف مع متنه بآ تدج ۰ روناق یدا مات دنا نیشان

 ته عن ان یخ وز كواززا دبع نوکرب كرهلک هشورخ یسهبیهلا

 لباقد یطرح صح لکد یسیوادت ۰ رد اروهظ قلهتسخرب
 بو كر هشنش یدوح و رولودادتشا یل هتسخ هک دیک یز هما

 م TT ؛ رب مهروتوا

EL ۳7 9دانش ید جوز هدهرص ا رطضم  

 ۳ هلن روصوش لرل وب ۰ ولو ۱ تار هلوأ ارتا aa ۳ ناخ

 ررکح فیو اد تس .د رلوکت تیواع قرلوا يدو وتا

 ۳ لر هل و راتنعم دن رل ازت رز هنوک وب نبی طا

 ۰ رووا م 2 ەتىكودىا یرللع یازح هلا هيلا تربع تداهم

 در یاخور لص رھ ددلوا التم B8 تنسو“ رک حاصر

a ET NTهود انب ا  

"۱ ۰1 4 31 
 ی دک راد 12 لول ۱ 0 ۸ هدناو و زال

 ۱ لاو هجکر کردنارم ان ھرخا :تروعض یو ز د وا منکنا وب
 EN وشا - رولو" ارجراد ةمزاع هلاتارطضا عاونا هتاخ

 هدلاح یتلدلوا ناشر و رفته قرەلاق کل هد هناخ هاکن ریلد

 2 ردیهرادرمخ ندرلاذا مکیدکج 2 ردهدلاح هن مر وضم دنمدرد ایک

 مدلوا یلپضتم هاکهروک هرک زب ىدۇ ا تد ۵ وب

 راش هللا ۷ مدل لوا ک1 ندنکیدر وصک تقو هلئتروصان هد هنو

 7 ۳ تک دف را تو , یکیدلب ق رەنا ىسىق هناخ نکیا رولبقا
 یس ناخ كقازرلادبغ » یدراشخا ۰ ردنا یلاوس « نکسزتساهن » و

 و
 هلیسک د « ےب هاکنربلدو ردي تارو هناخ توا « لر هلک تزمح هدرد رد

U) 



 ا ب یو مش
 نیمبكي هلیعان حاتفلا دبع هدنس هلع نالف مرویلک ندنکلم نالفن»

 یتسودنک هلتمج میدلوا هدهرشط رنهتس قوچرپ یدیاراو مسودرپ
 هایسسو زرا كعشروک هدهدوع مد یم یا یا ندا و ندی دم هروک
 هموشراق ولنا لیدر وا هرچج یراصو فیوض . مدارغوا دنس ا

 روصتم ولغوا كنان ياپ رس, هلاوس جاتفلادع ۰ یدقیج
 لةم روتوا نوحما فوقو هلاح تیفیک هل جت" یدید مدنمدرد
 مدلوا فواو لما ها رحامو ۰ مدل هداروا تدمرب لر هک مزال

 مبو کیدل یزکشدلوا هدنکلع كزسور ۰ مدلبا لست هلغسأت
 كرد ا اجر نوعا یییدلکا یکج هلک نوا تمصمرپ زج هارو

 هرکصتدن راب لوسيا رازاباوج رکا ۰ بوتکم هتشا ۰ یدرب و بوتکموب `
 ۰ ردیکر کج یب وق كرد « رد مزال نکعا رضاح قسم ررگحهدیک

 یتبدم هلا یبربخ الصا ورد همقو نینسهل وب ۱ قاب هنا كهاکن رلد

 هاکو رد ردلایخا و اب ور قر هیعاسا ءاک هنشلآ همان ندنفرط یدنم درد

 دن زوب كر هد ی داک هروېظ شنآرپ هزات هدکروب هللا بوتکموبریخربخ
 .راشاب هفموقواو راحآ یب وتکم بوروس هننزوک

 ( بوتکم تروص )
 ۰ میهاکنرباد نالوا ملاح "یناشب رپ بیس منب یا
 بتکمر یریکدا تلف هدرشواص ماکنه قرءلوا ندناحا هیل زا تاردعم

 هرکی دکب هللا هن وق هن شرر ندا یابند زونهو ۰ ید وق هیالتا

 را رقو رص نمرح زادنا شنا امام هللا هب ونعم طابتراوب ۰ یدلبا طب ر

 جد یاتفاوبو ۰ یدرتسوک ز و ناف ق رهلاص قاع هناى» هدفدلوا

 هیاعش راد ینب و هرخا راد یزس هلم ان مج تب ان لرهروک قوچ
 هک نیسربنهب هتبلا ! عه اکن یاد ندا ناهج یادش یبآ -یدردنوک

 تاثو ًارثأتم یبردامو ردپ ماشیرپ لاح ! مدکسج ران ندکلف رادغ

 هدافشراد هلیعما یلد ب رف هب هنس کا یدقارب بب رغ یب هلکمریدتنا

 هدعلج یداو لع هنجر كنيكو هنعط كنوک یدلبا تراسا دنن رز

 لالا ۰ یدروتوک ندناهج یزانفاصهراصب نالوا شل وا كب یشاکس



O 1۸۳ اا  

 u ا اہک هلا ماف فعض *ارد,ا توم ی سشناو سکی ءده

 ۲ یرتاوا فاضفاو جر ی هسنا كردامو ردپ ۰ ۰ عاش موس ونار

 رلیدلبا شومارف قیاس دسهع كر هیمروت 1 ۳ نر زور

 رخ رلیدروک اور یزمرازاو شجر ردقوب هلیداسفو اوعا كن انهناخرب و
 ,i هاوخندنغد دلوا هلیس هبلع دا م كقح بانج ر دقو اضفورشو

 راظتناو قایتشا هنسلوب تیاهن كم نام قر هیقارب ندلا یلک و وریص
 هداع ندمدالک ا یفح هشوارسم تلصو هدداسق ماعو مهرزوا

 یگیدکع لا نداد مردیآ عرض ندع رک بر ناتج یرعاعحا

 هدتګګ یاب نینسهدا داش یجور قرهبمراقیح ندرطاخ هدکدتسشبا

 ,قرهیقوا هلشز وس رازه ییوتکموشا هاکنرلد ۰۰ نکس هلوا ماودرب
 هرالاح هن روصتم هراضب و هغلغا قردلوا رثأتم هدهدار تیا هدک دروت

 "لر هلک اف هتسودتک هلنا لاح ون و راش اب هکعاءا كرد شمرکا
 زولک هنس هناخ یردب كره تعاس یکیارب هش رزوا كن وب رولت
 شلاق شنا هاکنرلد هدلاح ینیدلوا بوتکمرب هدنتسوا ردتم هک رروکو

 هتشاب ییقعو راقت هنس هراح سلتا لرد قرهقوص هش وف یدغاک

 راق لسن ردبا نط نوح ا یسهدلاو هلیلاوتس ككدلور هن هدکد ساک
 كلر هیمهد | تغارف ندقلعا ندنفدلوا شکاط لمح هدهاکن رب اد نکل

 لوعسف سمكا بودن ا هآ كر هلرکح هب هط وارب هعشل هللا را کا | اع

 ۰ رولاق
 لر هدبا تنارقو مخف هلان رم ییوتکم یتیدب وق هش وق قازراادبع
 هدراشا قح هیلوا اور اعقاو رك نامزرب هدق دلوا فقاو هنلأ»

 قدشعیحردق هغلوا عیلشلو نعط رهظم «دننایمس کره هداسد قدنلوب

 هلبسساوخا كن هناخ یکیا به رنو نکل كدلب وس نالا گرهبد

 لر هعلاطم ولل وب ا او > نکا هدابند هتشلا یر کی دنا

 قردشتقلاق هغلا هلا یب رطاخ هللا فیطات لردیک ها كهاکنریلد
 یتسهرک چاق هک نیسرولب یدلواردشیارب هسلصت ره ردق هبیدع مر
 قفومیینم كنءدلاو طقف مدلبا تين هحاکنو مگیوزت هكب ر وصنم

 ( یدعا )



 51۹ ۷ هاکنرملد و ر وصتم هباکح «

 هرکلوا دا رمرب هلئدوع ه ن هعدق تکلم هنن یلاعت هنع هرکصدزوت ید ا
 رر و تیلست ةهاکن ریلد ناکما اهم الار دعو كرهبد مردنا تربع

 لبا تا هج لس تاتو
 قرهلوا لصاحببلق ناوک رادقمر هده اکنربلد هن رزوا كلوب
 ہراتخا یت وک یسادرف هلبا رب رڪ باوج هنن وتکم لر و_صتم

 ردا لاسزا ًامیلست

 ( باوج تروص )

 شادانود هلرل حس عاونا ًارهاط ! مروصم میدلواینارعه "هراوایا

 لصاو كب وغ رم بوتکم ةعطقرب شلدب | جرد تافتلا ناراره ًانعمو

 مولعم یلأم هثاراب هلا نورد شزوس هنوک كيب قردلوا مرمت دی
 بیج وم یهسلو تین وگو رأت هد هراغ ةر هدقدلوا مهنافیعض

 نورد څر نالين ازق هدنوابص نیح هرز وا یمبدلر و ناب * یداوا
 ینیدنلوب هدکع او یکیدلبا كانغو ناشیرب هد هج رد هنیخد ب راه راځ
 هنس هدعاسم مدع كره ۰ ردراعشا "نغتسم هلتداهش یزلیلاع بلق

 ینایح ( یدل ول نس ارج هلک هب ارج راد هدنمک هک ) كمهدلاو

 ردق هبیدع"بویمهلو ارسم جد نم هربا نح لک د نلاصو قرهلو| مضنم
 رکو رکغیدلو ا راتفرک رک هدنفرظ رل هنسردقوش نالوا شعا نار دک
 كدمهدب | رادمخ یعرکیدکی ندزمتایح تر وضو ندالب ون وا

 ترودکو مالا عاونا یالشمنس هک نکسمردنا نظ ِ مز وصتم ها

 شمیک ینوک رب قدلوا هراق كلرک هراج هزاصت و هلاک لوا
 هتره 2 یدلاق ییافحو اذا مکیدکچ نادنس نا ملات ناو

 قدلوا ثح رادم نوعا کده هداند هلغلوا یساضتفا نع ردق هسلا

 بوصاواو ردبا زانو نعت ند هیهلا هیفخ فاطلا یزرلاصو بی رق نع
 ۰ ۰ ۰ ۰ یاب مرابا ناب یرمب دنلوب هرزوا تدوع هیلاع
 نورد"ییسترادقمررب هدنیفرط قرهلوبعوقویز هلسا رح هدرالأمو هتشا
 روهظ ناشر ندهاکن بلد لر هک رلبا جاقرب هن رزوا یسلوا لصاح

 كه اکنرلد ںوتکمابععور دا راکفا ناه راتفرک ی روصمهن یسعا
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 ۱ الت رر گلاب « هدن ردب یجدهاکنماد ندورطورب ۰ رریدت بر الایخیذیلک د

 ۰ رواوا برطضم هلکمامروک قمالع تکرحكرهروک

 هب وست نکجهرب و بولا هجاړوا دعو بجومرپ قازرادبع مالک هصالخ
 رب و هع ۳ هل سس هد هاشا هکصتدک دلا تخورف جد حس نا هلا

 رولوا ڼاور هلوب رک ًاهحوتم هش اس نطو قرلا نس هب راج هايس

 هنس هناخ ۳ كل ار هد | لاسرابوتکمرب هل رب ندنناملعد هدکد لبا ترقتو

 جوا ندننرعه مچ رات ندنتکلعو ردي | رابخاوراعشا نکجەدا لوزن

 ندیشاندفارطارواوا لزان هب هن اخ روک "دم هل" دواعم هرکص هنس

 شعا هلب وب ردق یاضتتم كر هلک هب اغیا یی یدسما شوخ میسر یابحا
 نامز زار ۰ ۰ نرو شود 4 هبا ی یازرلادبع ود رولوا قحهلوا ه هراج

 نوجا یزد قرەلا هناخرب وا هطوا شب جوا ابا ق دافتا هرکص

 هدیسودنک ط عف ردا ترشابم هنکرادتو هثیهت تان اشا ناللکمزال

 هدهطقترب ررتسوک ز و تروص ب هدننهد 2 ردنوچا هک ن 3

 ییدکح روصنمو ییذعدق "هدهامم هبا حافلا دبع # ماجا

 شمزوڪ كنس و دنک مدقاندنوب صوصخاب و یالاو جنزع اونا
 هج وزت هروصتم یهاکنریلد هللارطقت یک اتلوه یاب ور یفیداوا
 كرد, مرع ًاعطَق هصالح ندالتا دزد یدا ما یکیا بسب و

 رلب اماود هکر ادن
 شعلا نندواعم كنبلج قازرلا دبع هج رک ر وصتم - لک

 ۱ ارهاطو ا شیماعتز وک هاو هرکص نوا بص هد 4هتسذآ

 ندهاکنرلد» كرذرب و راکفا وارد ولرد یسماعلوبید تقلا تبسانمو

 نسم لاصو ابع هرزوا یییدسلوا می رصد هد هما اوج میدلا

 هک اق رللا,خ « 2 یمج هیلباماود الشالاحو هس و یم > هلوا

 روشیتلاق هغمتبج هب ییاوسر نادم هبا لاح لمشو ربص *هدرب و راشاب

 یهمزال تأکرادت یخدیاج بج قازرادبع « زرو ینامز هلتیروصوب و

 یهاکنربلد هلیلاسر امسخ کر هبد 4 هلو لصا هروصتم هد هسا شلیااشا

 ( حوزت ) /

 ات ی تگ او ی سیم و یا



 ها هک داکنلدووو لاک
 رضالارشآ « رولوا بش هو قدرت هدکمر ورخ شعاداوا هلع ےوز

 ندز دو او وب را د ٩ روصم ردنا ثر وش هل. نابخا

 اوف مدغ ةهلبالوبقو یکن انا یکیدتساتكمرو ییق هلع
 زاستخا مقرتلاب هرکذترب ینادجورب و ۰ ریدشارارف يکليا مالعتسا
 زولوا رظاتههباوج كرهردنوک ه روصشم هلبا مدارب رول روسو

 1۳ هرک دن تروص )

 ان ضوصح هد هکصندقدتلوا راشفتا ی راس رش رطاخ صا

 ضط وو یه هل.د تح ناتج كره هدیناف ماعوب زدم هوا وه

 ردق هبنیدعش هلفلوا یکم ولعم اعر هلن رل هن رطف تناطف یاتضتفا

 تیز کو تالاع رال وا رام جد مزباعود هلدس و و کشیدلوا راحود

 ۰ ردقوب ههبش هدشدلوا اعهرهح هلساحا لزا لج یسهاحح

 ر هتناخ صد هرز وا لوا یس رهاظ اساس تنالتا هک زاو زدووش

 قا 5 ۲ هر قال ا ےک ریت رها قر ها اق 82 رادان او رم

 یکی ورد مد دشوکر کج ےن ۰ عدوا لوسم هدب زاد روصح هل ادع

 هبن رترب ندتفح فرط وزد شجر نالیکج هلتمخ میدلوا هدنماقم
 هدراکق و تنافر هیکودنک راسو LS تروص كز هل

 نع ن الکح نوا لوو هبلطمر ۰ مردبا تمص یرکماعلوب

 نيغ وا اه لګ وز هزنس هرزوآ قلاس دع 6 رملد مک رک ا

 ۰ مردی امت زا دتعاو مالک متخ هلباهلاوخ هزکیأر یزکلوبقمدعو لوبق
 تج هدک البا ع التطا بسک هام دور ولا هر ونضنم هرک ذن وشنا

 شلوا رورتس لدم ینزخ الق قرةیلکا یتکیدلک هزو-عطظ كن هیهلا
 اض5 یر ف توا ههراشخا هرک*دن لها هلا تنیک نو نیک هد هنا
 تقلوا راکعاکب هدلزآ كرك رال 3 رولک هدوح و هل سام ردفو

 یالسب ید كارب و تناهن ةنالسا یک یینذلوا بش هاکن زیاد هدرهاظ

RT 
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 . ردقو ۰ رد هدنماعم مرد جد ۷ هلتهح ا ندنسانرف صاوخ

 1 1 رل یفیدلوا هدضرط كك يد تیبیس هاوو
 « ردکن ودنکی آر یتیم ەل دلوا هد نس هاشم یدالوا كن راودنک ی

 هد راتعصلو لیست ندا ناجا جد راستخا ۰ رربو یباوج

 ۰ راب وس هب یلج یازرلادبع ناکب ناکب ییفیک هلتدواسصعم قر هلو
 هساصت ره یک یک دلک ہر وه لما ڪک ظح هديل ییالوطندهدامون

 ۰ رولوا نمهغیصهریر ندنموس قردلوا رادربخ ید هاگنرلد

 دز: الف یاضتفا هد دساارولک ربخر هروصتم ندید اطا قازرلا درع

 ددا نده? دحر واشاعم ه ده E باز دلک تلاش رب هر هناخ

RTییددلتوقوط د هبنکد وقنو لاوما ثرووم ندنردب و یدو  

 هدعاسم ڪڪ دنح هدننعک یاش او كرادت کن همز ال یایشا هلتهح

٠ E2 9 اردو روصتم  Eخوش  

Eتراس هتمامتو لاکا ۳  Oر  

 ا هنصقاوت لا هاتر تانناخه ردیا ازیشا
 هلا هطساو ر « هرکصخدکد نزب ها هلهح و ب واط هدف رط نوک

 یدوأو نان وک ییغندلوارظتنمه رھا هلا رابخا یراد مدام هفاز ادع

 ۱ : رویا ناخ جاج دف ل دات ارا کلام با
 هروصم یبک قرلوا نح وم یی وکتفک الوا ده هلع اھا هرفق وب

 ییاهتا یب تنحو تکالف نالب ریدکسحو افجو اذا نالیدا ردقەنآوب
 1 سا هلبوا هج رک یسککو ینشاند كفازراا دنع .هلبانایمرد
 یتکرحوشیکیدعم كاز زن ادبع ندنغیدلوا شلیا باج اینو ردو اضق

 هلکعد یدلوا نالوا هسیا هنره هرخالاببو د اح ینکو دیاریدقت ناباش
 ( یتوکس )



 oo ۷ هاکربادو زوصتمتراکح

 را هل ؟وو حاکن زمن وعد ولئوعد و ۰ راردبا میجرت یوکس

 ۰ رارلیا میم" ناسک قوجرب ییا وب
 وعدم رهضو وعدم هلکلر و رار هحاکت هددعس تعاس ۳ لصاط

 هلجج لر هلیدیا حاکن دقع هدنس هناخ كر وصنم هلا شک تعاج رب

 قلخ ۰ رونیلق تدمتو رکش ناب هلاح وشو ترسم راهظا ندنفرط

 وش هحاتفلا دبعو تيتو كر ربت یاکن هروصتم ب واوا قرط فرط
 دسلاحاتفلادسع ۰ء رر دبا تن ون م ضرع ندنشدا تافام الت هلئروص

 ینیدلوارهظم ندموح م یردب هلتسو رازا یکیدروک اور هروصتم
 ییکجهد هن هروصنم هلبا تد وجم تیاهن كردب ارکفت ینناتعو مالا

 ۰ رولوا راح ود هلو بارطضا لر هتشود

 مور نالوا شاریهشلرارق كرد ارو رح هام ر ندارا مالک ةت

 هدنناوخو رولیدب ا بدتر نوکو د ر یلاع هلترشابم هتتنعج هلو هد دوعسم

 هترشعو تبح سلاح فرط فرط ناو ر رب نایقاس هل را هدنزاسو
 یرلثح قرهلوا طاسنا دان مرک هلک یتاداو یلاعاررب و تیمرکو قنور

 ترشع ٌشعرخا هلفلوا هنن رزوا یراتشذکیس كهاکن ملدو ر وصنم نامه

 نر ا كالهو فلت قازرلا دبع بولوار هم هداسف

 راس ندنکیدلریدلس هروصن» نخ قافنا و قار ول ر ورارقو

 هدر یک شرع تعشمو تن مکی دکح ندکلف ردقدبیدعت قراره

 نوچ مب دباب وب زکس زویتسا یمغلقلوا راتفرکهننوئسم ءپ كو
 یلاو یغیدلوا نوم ندرازس 2 نکسرولوا شعا یتبح راهظا ا وک

 ردمزالزکعا تغارف ندرارقو تبنوب نک هسا مالا یک دونشح دالا ۱

 تاهنوترشعو شنعردق هرلحاصل وال اکو ۰ رو دشنأب یسکر هالرهبد

 هرات داق عج نادم ربا یلیعو زرر وک تفو هلو قوذ

 ۰ ر رولیغ اط قر هفارب

 هلا مات تش ز یهاکنربلد كرد اتیعج طاب طسبیخدرلن داق حابصل ا ىلع
 كب ندماخدز اوب هکر واوا ماحدزا ردقلو !كجوک لوب «رررونک هفافرلاتب

 لاوحاقرملواتوضتوزاننیشن هشوکه سباکبلد ۰ رزرهروکیلکراقوچ
(Na 
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 ,sy ییراشابزوک یک دک ود هدنارعه نامزو یس هقناس

  یضتم خد ا نالوا هنسودن :ک ران داق هتبح یکیدلنا

 ۱۲ ا نور اهدنافر هادو نسح هلکما لالآ ینسهرهجبولوا
 ۰ یدنا شمر داوط یروس هناخ یسادص ( هاش ام ) ندفرطره قثرا

 طف - رررونک و را یروصنم هرکصادانئواعد بولوا ماشخا تاهن

 جا

 - رورسر هدولآ هللا نزح یلاح 2 یدیاهدتفایق هنو لاح هن روصنم

 یراقدمهلوا قفومقر هشارغواو یرلک دلباوزرا كنب ردامو ردپ هکنوج
 بلاصمومالآ هو یفددلو اراتفرکی جد كتسودنک هنن رزوا هداموش

 ,چ رتصو هلا زان قاصصیص و قاس بدتر كنسهناخ رار هللا

 فطا هرکصندالتا هجردوبو نورحو مومنم قر هیمهراقیح ندرطاخ
 نونعو ر و رسم جد یالوط ندنسلوا ناناح لاصو رهطظم هلعح

 یر ریتم تیروصرب هنالماک و تیساتم هنامز هسلا یفایق . یدا

 ۰ یدینلوب
 ,ییهاکترماد هک او ر رکو رګار وصنم هلتفایقو لاحوب هصالخ

 ملل بو ود رايق هب e هدکد روک یروصنمهاگنملدو

 ور لکد هنش الت رانا طع . راررونک ترحو شالت هب هد وح وم

 لالمو نزح "هدرب ورفرس راتعاسیکیارب بویغاب هسنبز وب كنب رکیدکی
 تك کره هدابند » گردی! طس وت ران داق هرابتخا معالارخا ۰ رارروتوا
 هدلاح زکغیدلو ا رول لزوک كب نکج هک بولکلاح ولرد كب هاب

 یرلتتش شهک زارو انعم هزکمروط نوزح هدزکن رسم نامزر هلب و
 تلاح ولا وب «زکسلهلو هدر و رسو قوذ یدع بوراق,چ ندرطاخ
 رژزوسقوحرب كر هيم هلس یب هجرد یراق داوا شا بسک كرانوب و قشع

 ۰. ردنا هلاقم هلا « توا توا » نکلا ر وضنم هش رالب وس

 هلرلناثلو دوج وم هد هناخ قرهلوا لیلا فصف هلا لاعشا ر دکل اح وب هتشا
 دهاکنرلد هلا زاغا هسهالکر وصنم هرکصندقدراو هب و وا یسیزنک |
 ترابع ند هن كناسند زونه هکمردنا و رک هح ںانج » ًباطخ

 میصن هدلزازور كرد | قشعدرد راتفرک یب هدنامز رب مکیدلتب ینغددلوا

 ( نالوا )
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 مر عرحا که د دک و اا تک ٩ نالوا"

 هلو قشع هیلزا تداعس یدلیق ماکب هأّرء ر هاط لاصو ردیسههک

 هيس ەس المیرال وا هباوس ندنا تعردأمو دیه هوم الماس رکید زوم

 ندلاح مرایغاو را ۰ یدلوا لقت بیس هنن رلتک الفو تلاقس

 ۰ مدلوا ثعاب هکمردتا لقن هرخا راد یتسهرخالاب قرلوا لعفتم

 بک هدنرسو تنو ر ازا دجش و نالیکح ندکلف رادغ تسد هدنر وص

 یارحا هد رلکح هلک ۱ ند هدزار تبع "یاحور قود نالبدا

 ردق هبیدعش ۰ یدربا نامز قح هلو تاهت هد هرزوا كعا ماکحا

 ` یهیقاب تداعسر الوا شلنارق هلو جر راز ھ ورد هردم تدمرب نکس
 یشدلوا اور كعا جحر هری اسفن قوذ كج هل دا هلا لیلف ناهزرب

 دز هلتروصوش ۰ مکجەدب | كن ههکوب یناهجو ناجویتس ن

 هلل وب نک رواکمزال قلوالوا نامز قوج كب تیحور هطدار نالوا اد
 و هعدق ةطبار رک ۰ مدلوا نونم هفداصت هتفع نامزر

 ینفج هيم هرآ ندنس ادعامندقبرط ج هنوط هج هک و ب نب هطبار وش
 قعع نماد د هللا شومارف قشع یان مات مدساوا دفن رطواو

 ندیگیدلس هلیمامت یتفجهلوا اوهر كيس نالوا هدیایوا كردیاراد هکل
 ینیمامر اتیجندرطاخ الصاییناسلا همزال هل |عیدوت همالع بانج یی

 ۷ شعر دنلوب هدر ارب هطوا ادالا دعب نس هبطخ « مرلبا تبصو

 ندءهردکم دعقووب ۰ ردا فانی ودنک ساب قحاب "لر هکج یر 7
 هرکوک بویلوا ناکماو تجاح هش رعت یلاح یکیدلبا تیک تفت و

 فاقز قر دنا وا | لوشهوقو قلح هنا ندنناغفو دار 9 ییددراعیح

 هدن ارد 2 O هنس هطوا

 ره دیهش قردلوا قر هنجارلناق لآ روصنم هراصب نالوا شعوب
 رم کا ءا ۰ شلاق شکاف دن رزوا روصنم هاگنملدو شلوا قشع

 هغاعالوس كوك . یدلوا تعانق قر هب وقدات ردو وب رغرب هدسکره

 ید ندقرطرب ۰ راب دا اول وق هک اه یر رللاح دزدا مات و و

 قر هلیشلاح هبیوادتوریدن هرزوا I ونک هل سود یهاکنرلد
 هسا قازرلادبع .رلىدلوب شوهمهنن كر هروتک هتشاب ییلعع هغفد دنح
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 هنا رد ۳ ردا دأب لع ناحل هدا س تاعوقو

۳ 

 دا قر هلواحاص لبا لال لاحوبلصاطا ۰ یدلک هنسهدار

 هاو زا ضایب هنیوزواورلندتا نفد رهوجرب هنیمز ریز بوروتوک
 . زایدتبک بوکید شاط هراقرب ررح یتاعوقو
 هب هظوارب هللا رلعرفو عرج یکیدرسوک یی بطكهاکنرلد هد رزواكنو

 یغج هوا یدصو ءوس هنسغ نافقو ها کیدلبا نا رک نابرک بونابق

 هداف ند رلیهاسلو تحصن نالوا شلاغو-> ندفارطا هلکعا اما ۰

 همر دنلوب ظفاح یصیون چاقرب هدنسهطوا ندنفیدلشالک | ینح هیلوا

 ۱ ۱ ۰ رلي دلو ارویج
 لا نالوا لصاح ند هعیجت هصقو كر هک نوک جافرب ید هللا لاخوب

 یک رول,دونوا شبا هلکلک تنوکس رادعمرب هجعلخ هناخ هردکو
 ,تلفغ ندنلاس لهاکن رلد ندتف رط زه نال وب ظفام ندنغیدلوا

 ۰ یدالشاب هکلدب |

 نالوا شل وب هدنففح اكر قرهلو تصرف اهلا یعوم ندنلفغ وشا
 هار رار هلکعشود هتنسوآ | قر اط هنکب وک ب رع كموح مه روصتم

 مزاع هرزوا قلوا هففر هدنداهش هن روصنم یخدلوا كرهکح زادکناح

 ۰ ردک رولوا نانجراد

 نکیا دوش وا هلرطاخ اف قر هلو ارب سکر ه ند هزات تاعوسقو وب
 كن هطوا هاگنبلد هرابعب رس یر ندرلییگب هسلصت ره

 یتراف لار و شلوا ناشر یرلحاصو شالوا هناقلآ هدنسهروا

 روعش قردبارصص هثشاب : اج بععرد * راتاب هدلاح ییددلوا شعتوط

 : رد اداب رف هلسسادص شکن رامار دق ینددعیجیزاو! هلتروصر هناود و
 هغام هناخ ق رهاب وا یسلاها هلع یلخ هناخ طةف لکد نددلر وکو ب

 هد دست لر هروک یغیداوا هدلاح هت كن هدیهش هرامب ۰ ژرونالب وط

 ھن رکیدکی هل ما تربحرپ هداج یقیدلوا لاحم هکلیوسز وس رپ
 ( هلتراشا )
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هک دلواتعیج ردقلوا هدتنورب و
 روصتم ۰ یدرب و ناشندرشحخ زور 







 هل هک هاکترلدو روصتندیاکح

 ۱ ۱ رار سوک یزغجرف هلتراشا
 7 قر ا نونخرب قرا هسا !فازر ۳ لادنع یردب

 قافلا مولا E ندنکیدلم e E هرا احر ۳

 نس ببس هرلتکالفو التا هو . ەلد هب هطوارپ یازرلاد.ع هلا ارا

 كن مو رح + لو بان نه وت نيس نمروطوربک ن ندهامنب نکیاشلوا
 ا ہے ںیک دل اروک را ا ۰ زرد NE e ربهع

 بوروئوک بار دان رفورییکت هنس هجراب وف تمایف ید یدایمانوب

OEهل رر  Neا تربع ناش دلاع هلا ظا  

 هتعفاس هل امامنا هدل وب یی هعیعف E یدلبا لعنت هناد رەد

 نوکدنح و رذباثاربا لالمو تفر هداز هنا طاس زانح و صوصخات و

 ۰ ردیک هنس هطوا ودام نوا یسعا تحاّتسا

 هدئس ةناف نیفرط وردناهز قوحر هلهحووب كن هد ناطلس زانحر 0

 ند هناکح یکدلنا لهو دار | راد دن اتسو تاب كتيحو قشع

 ماج هنس هباد نوکر هلیسب دنعصناج ندنفیدعهلواقیظوطخحمقرهوا
 هکنوح ۰ مرویدما وزرآ یسلدب|لقن رهماکح هرزوا لاوتمیکلوا هن هباد
 هلعساب رکن ما هیاد هلیسعد مرویلوا دنم هصح توتلکا هدانزاهد ندرانا
 ندا لمن یس هراکح هدیشر نوراه هفیلخ مدعم یا جاقرب ندنوب رار

 واتس ةفيلخ راد هنکو دا هن بلس هنساوک شد جک قر كرامتخا

 عهدا لعن ینا هلغلوا قفاوم هنعبط دل ءاطاس ردسملا لفن دیاکحرب هنیلا

 (یسهباکح كش زو نجا دبعیراج د ادخب هلبا هلو دل ارصان یکلهلصوم)

 < نوکی جا شة زوبزوقط
 باحصا یسودنک بوشلوب رجات منکر هدنمان نجا دبع هدد ادفب هلیئامز
 هدئسهرقس نوکر هو راشد یک تاذرب لوس ندنعیدلوا ندناماسو تور

 رادبنحاو تكلم نایعاهد: ساو رولو یلاحر هح ولشاب كز هفیلخ .کفلس

 تاذرب هاوخ ریخت اد هلا یوم ىدا زرر و تاعتلا نسح ید



x 55ی ید افلا  

 ,u ہلکا تغجا رع هنس ودنک نوعا هناجا کره ندنغبدلوا

AEینودنک ادغام ندنوب یدا شعا ترهش تشک دنا ت  

 مدا منکر ب لکم تهج رهز مالک لصاح بولوا خد یحاصناونسح
 ینجار ییعشقا هدو رعا بورک ههناځ هومقرب نجر لاذبع نوکر .یدا

Eشمر وتوا  Eهب هلاکم قر هر وتوا هش دز  

 هداز ندن وب جد وا وللدم یتندلوا نودع ندنتفلا ب والاب

 یسنړا هکرلبدلوا نونع هجردلوا ندنرکیدکی و یدیا شعالشوخ
 ینجا هد هسلا رل شع | تبح لیحر نت ولک هن جد نوڪ

 ینکجەدا تکرحندارواهرزوا كعاتع رع هنناح لصوم نالوا یتکلم

 مدنف | ًباطخ هبینحاقر هیمهلوا نون ندنوب نج ر ادبع هدنکبدلبا نایب

 یزکغیداوا ےک هیفام 6 مردکم هدانز هد > هی تفراقم ن 1 درکیلاع تو

Eبوارایزس ندمکح هدیک هلصوم  

 هدلاح نککیدلک و ینجا هشرزوا یکیدید مرولس هلو هدرا
 یمیدلوا م که رکن ی ai . هروک یب

 یدبد زرذیا «داروا هنب یراتبحم گیدتا یهدارو ند کنج هیالک |
 یدا تاک هدک دروک ین دلوا ماشخا هدک دلک هلګت وب هاد

 ٭ نوک ی ج دب شع زوی زوقط
 كنسنحا نجرا دبع هکر د هل ا زاغا همالک هاد هدفدلوا حابص

 یکجهروک بودیک هلصوم هدنیقب هد هسیدلوا نوزح ردقنره ندنتعرع

 یسهب وست كنب روما ضعب هرکص تدمزارب تاه یدلوا یلسنم هلبدیما
 هداروا كرهدیک هنن ارس اکا یغوط هلک ع | نع رع هلصوم هلبد روم

 یارس ماطر نکیارارا ینتسود قرقاب هلتفد هش رزوب كراناتل و
 یکیدلبا مالک هلا مظعت لاک نت توروئوا هدنرلهثر وا كن رااغا

 تالمو ندنغد دلو | شمالک | غی دلو | یکلم لص وم هرکصذدقدناط بوروک

 یکدلورلبا هدننمط لوبق قر هناط نمروک رروک یا خد هيلا راشم

 ندنلا بورداق ییوف تاهن بوناق هنغابا تكکلم یدادغد هد ه مه

 نالوا هدنعح نج را دع کاکام ندن ا زلف واود a هنوط

 ( نسح )



 54 هک هاکربادوزوصتم ةاکح
 لاوس هنن رکیدکب ینغیدلو | مکہ دنراک دروک ی ھاط یارس ینیتافتلا نسخ
 شراب یر داف یهاخ ید اخر كوب كنوف مو كردنا
 قلوالئان ه هلماعم نسخ هنیایزارکدورابدالشاب هکعا ضف توشوج
 هسلا هنره رلب دلبا تین هکلکع | کو ےظعت هموق ر ندنرلک دتسا

 تاعلاو مارک | هدا زكى ب واف هن هطوارب هلا یلدادغت هلو دلا رصات

 هلکنس نجر ادع مز نع هتسشا اخ هن ید ادب هد درص یکیدلنا

 کر كرنا ۵ وچ ردیقوب ھح هدکلکموس ی“ هدا ز ندرلنا هيفا ق

 هناذ هلئروص ییقح ندب دلوا نوچ ر هبتاذ مقانم تع یرلک دتسوک

 ندنع داوا ش سه وس ن e عدو ردو كنار دیف,عح

 کد لرد مر ولر هدياراخفا ییالوط ندملدلوا لئا هس ودر یک كنس

 یتغیدناوب رکشتمو نونم هجرد لاک هدیاب وب هدناوج یلدادغب هنن رزوا
 تماقا هدلصوم ًاباطخ هنجرلا دبع هیلاراشم هرکصندکدلبا ناس

 نسنحارو مردن ا وز را یزکعلکا تور وئوا هدعارس فح دم نککتدلیا

 هتسرب هن رزواكنوتبوبد مردنآ ترعغردق یبدلک ندلا نوا کمالوا

 كن روما صعد كناج زادبع هرکصت دکدلنا افصو قود هداروا تدم

 e قیغیک هن رزوا یفیدر اح ند ۲ دی دو

 لوغشم رهو ا راتسود قیاسل ۱ ناک هلا هیوسق
 انشا زا هراج ماطر هلا دتسزت هدانز اهد یتفراصم قره

 لیا داگا قود یعلعم ردنلوب هب راجررب ندتلمره هلهج و و شعا

 دل وت هدناتسسک رج هنوتلا كسلا ندنرب كایج رسا نوکر . یدلوا

 قدم وب یلثم هدایندو هدنم| بلب ز موق رم بودبا اشا هب زاجرپ شقا
 یتعف هنب هلن ةسلوا شلو نونلا كب نوا ندنفیدلوا لزوک هدئروص

 زاوا لار شب ندف دلو لوک تباع يتو دکب هک وچ بو تاون |
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 از نجزادبع نوحه راحوب ندنشدلوا قداص ةحرد لاکو

 هل وب راتو ید: اروس هداز یتسودنک ید هموق محوالثم یکیدلبا ادس
 هسک هدنننعم یکلم لصوم نوکر نکلا هدکمروک تقو هل اافصو قوذ

 هللا مود مع بونب | هس هناخ كناج را دبعیرغوط دورولاب هدادغب قر هیلوا
 شلناوزرا هداز یکلکمروک یس نجرادبغ یا هرکصندکد شر وک

 ییسن دکم ردا نط مدا هک هناغو مدلک هارو رار کت ناک هرلوا

Ntهکمروک هد ارو ین ید نس یه  

 م بونا دق هنعاىا لدادغن هنن رزوآ کدد كسر ولوا نون

 نا سلو نوک فر نم او تی نالوا هد و كهيلا
 1۳۷ تسود من اط هناجر ا درع هيلا راشه كالم برلن دک دلبا

 هلکنس دنا تي فرطرب یارتحاو ےظعت نالوا دکل لنت هم

 رگ تسد سس هسلان كنسلمروک ییسودرب نالوا هدنسس كما بواک

 تحایس لرد | تفایقلیدبت بوقیج ندع ارس اضعب ندگیدتسا كمروک

 بوشوروک هلسکره بویتسا یتغیدنلوپ كندنسک هدقیعهو مرو دا
 لا كمرع رادقو مکیدروک هلب وب ندکیدتبا وزرا كمروکر ع هلهج و وا
 هاد ۰ یدد مروط ورک ندفارمعا ینغددلوا یرلتقو لز وکه داز

 یدلبا توکس ككرهروک ییغیدلوا ماشخا هدکدلک هلو

 د نوک ج زکس شع زوب زوفط #*
 هنکلم لصوم یراجآ دادفب هکر بد هلنازاغا همالک هیاد هدقدلوا حابص

 نوکره قر هلون هدراوطا یلااال نوعا كر رک وخ هلنعاطا

 ردنا ماعط ماشخارب قفل را وا اقر او هدفوذ هلوکرب

 ˆ ,تولیحا ثحم ندنکلازوک كناسن ٌهفناط نکا هدکغا شون بارشالعا
 یلاثما هدایند هل اانث یراهبراج ناللوب هدشنارمس ودنک هلودلا صأا كالم

 "ودیا لیخت ننسح كينز نجراادبع هدهرص یکیدلبا نایب یتغیدعلو
 مدنضاًاباطخ هن رفاسم بويعا راتعا عم“ ةلاوح ةنمالک كهيلاراشم

 نسحطة مع ا ههشالصا هنفیدئلوب یراوج لزوک هدا زك هدزکیآرمس
 .كلدلروک ی لاشما هد" هدنهکیوچ زردیلماواقلاف هع ره راجمب هل تهجم

 ( ردراج )



 ۰ ۱ دک بذ زو هلو دلارصان كالم ةباکح ۶

 ناثج هکر دراو مه راح سک ر جر هدنمان بش ز والثم یییدئلوب زهرا

 ناوج هیلاراشم 0 ردیللوا شماعا قلخ اهد لث قح

 قسشسعل هنس ودنک ندرک سد کب | تو جدم هدا ز كب ین هموق رح قرهلوا

 7 فا نجرادبع هن رزوا یکدید مر والکا یزکغیدلوا شعا

 زکسردبا م 2 هدرد | هدهاشم ناسا یار هزک قشر مک | همش ندمالک

 لزوک ا را راج بورغاح رب ندنمادخ هرکصندکد ید

 ۵ هرکصت دک دلکح یساغا مرح ردا هشت یتسلدا ۳ عصر هلن رتهسبلا

 یدعشیتیدلوابولوالژ وک هدا زا ا ًااطخ ههل اراشم

 رصات ندنکیدید ردو ردیمراو ممه هدیکیدید قا شرا

 هیعرعحاق یتیلعءالکا یغیدلوا یل هغلارم هحرد 4 گی شرع لر و دلا

 هلا ترشعو قود و هجا نآیش هت . ىزودنكو كرد مدا قامح

 11 فسا كن رک یساتا من نکلا هدکمروک تفو

 !ا ییکلم لصوم نجرا لہ هن . رزوآ یکدلیا راظطح طح ۲ نکیدزوتک

 رد زوتوا هدارواب روز هام ر اا قر#وط

 یزررکیدو هلا یعلاح یراضعب توروئوا هدزردنم هلن | هسلا نا رع

 "یراوح هبلاراسم كلم هدکد روک ینیرافدنلوب ل وشم هلا كل هدنناوح

 یتفیدعلو ناش | هدنارسودنک توقان هلتفد تل كن هموخ رح

 نسح نوروک هن راحرب هدنکا دل )هدنناوح تراه هد سلا یا یاّعا

 تکی دل حدم ی اس هنا رادع ET نهد هنناو

 ردوا مدنفا توا هيلا یوم هدنکندلنا ۱ ود رديه ول سل رک

 یدد یزکیدروک ه راجرب لزوک هدانز اهد ندناردیلکد ردیمصخ

 ین توش هلکمروک تی دلو | ماشخا هدک دلک هلګ و هاد كر هبد

 ه نوک ی جنزوهط شع زویزوفط #
 لصوم نجرلادبع هک ربد هلا زاغا ۵ هراکح هاد هد[ دلوا حاسص

EEلالعو ندنکیدغا روهط مالکرب هد هسلدلوا رظانم هاوج  

 یغددلاط هرکفت نوت هدر كج هدا انن ینکللزوک كله راج هلا راشم

 یخی دوا یلاثما هدننارمس باما راشم یبتس كلو هلبا تحل كرهر وک

N) 
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 ۹ را راهنلا فلا ۰ 0

 را نا به اذ هن راکب دا ییدلبا هط.ع ہک دخل رک هلتهح

 ۱ و

  هغلاس زارب هدعسلدیا حدم یت ای كشز مدنقا یا رنو ذٌس ەر و

 یچحات توی مرب و باوجر دیاا راشم هنب رزوآ یکدید م - لیلوا ش ۱

 احر یتسلغار لا ندنکیدتسا كعا تحارتسا زار و ا

 ید ب ولکح نجرلادبع هن رزوا یتبدلوا شما

 لاوس ییبس 1 مروک کم هداب ز یهیلاراشم نکا كجەروک هدلاحرب وا

 مر وینسا كعا تدوع هلص وم نوک و هدناوج هژو دلا رام هدکد لنا

 هلکعد مردنا زا یر مالنا لاوس یہ ین ندنعداوا مردک هدانز

 یتلدلو | هل و . 9 هد a مدنفا ید هلا یوم

 e .رزو | یتیدلوا ش سک د ا هدر دعت

 مک ندماطزکلاب ردقوب مناکف هل محو رب جش ندرس نج رادع

 شد مرلبا ز راس ران ی ماعا لاوس ین یل یس كم اوز ردراو

 هدنلاوس یی یلدا دعا دس درک ین و نع یاس کلم لصومو ندنغددلوا

 ۱ ۱۶ 5 اروح هزاو هفشک هیلا راّثم كلم ندنکدلما راربصا
 روع E لاوس ی ہل كع رکفت داد ایه ًلاطخ

 مدلناقشعت هدر د لاک Ey گیدروک م اشخا نود ی ز هک هل وش مدروک

 هدهسهدتسلا كجا تدوع هلص وم ن سسکشا اشا مس یو و

 فد رعت یمنج لاق ر دکمو سو ام در د هن ییالوطدو مدمهلوا ر دتعم

 هلصو مه نوعیح ا كنياد ادب هرکصندکد لباعادو بود هدیا

 ر هروک یغد دلوا ماشحا هنن هدک دلک هلګ وب هباد ۰ یدلوا ناور ی رغوط

 ¥ نوک یجناسکس زوي زوقط #
 یالکوب كنهلودلا صان کرد هلا زاغا ههاکح هناد هدقدلوا حایص
 هنندنک ی دنک هرکصند من تدمر تود ارات هحرد لاک هناجر ادع

 ید ۹۳ت نوک هبکیلم لصوم یز ر نوچ نر و 11

 حر



 »۳ + س زو هلو دلارصان کالم هناکح ¥

 نوح كردعهبلاعم تاذر هل وا ردقح هبمردنونوا ین ز هلهج ورب مه

 ندن رلمدا هرکصتدکدید مرد كرت اکا یشز كردنا راستخا یقلراکادف

 كرد ا باج یشزهدصب و ما ییتسالمضاح هب رعرب بو رغاح یتبرپ
 لصوم كکیدروک ماشخا نود قحما كلسلکد ب وب ندن وب

 ندنغیدلوا تاذ لزوک تت یسودنکو شلبا قشعن اکس كدلوا كل
 غلا هب راج هش رز وا کیدد كسالوایضار هعشر و اکایس
 نکا شوهزنسوک تع اک تدم هک و ًالاطخ هناچ راد ع تون التشاب

 تلالد هرکشدلوا شموس یتیرب هقسشپ افلطم هرکشیدیا ادق هل ونی
 ینکح هه هدیا ایم هتفراقم ندئسودنک هلا یوم هل سعد و

 کج هدا را تخا ینلراک ادف واردره نوعا كلا ندتفج هیلوایطار

 كنەلو دلارصات تودیک هلصوم مط ز ییکوس مب ° دک دلدا ناب

 یکیدد هلبا داشاد كر هتسوک ت بح یور هنسودنک هلباهلازا نتینو رګ
 تواا یس ز هرلمدا یتئدلوا شا نییعل هکصندقداغا زار بقاعتم

 ر تخار ی هموق میدرلنآ بویلبا صا ین رلمر وتوک هلص وم ار

 توددرابدلواناور هلون یدنیک كنکلم لصوم كرریدت زار هل 4 راح

 یدلبا ت رەروك ینغددلوا ماشخا هدک دک هلګ وب هب اد

 ۷ نوک ی رب ناسکسزوب زوتط #
 لصاو هلص وم یقاط كش ز هکر بد هل ازاغا همالک هاد هدفدلوا ۳

 نانو یراعوتم بو دیک هن ارس کاک لم یر ندرلمدا هدفدل وا

 هدنکی دلبا ناس یشدلوا سر دن وک هوا یش ز كناجرادبع

 ندنرلاغا مرحقرهلوا رورسم هدانز ندنعا راک ادق كتتسود هبلاراشم

e ۲13  ِ 
 هب هرادرب هحورا صوصحو یر هربدلا یموق رم توردنوک یر

 هشدزن كنهروب نم راج خد یسودنک هرکصتدم زارب و كرهدروتک
 نکیآ ردا تن هدا ز اکسس نجرادبع شاز لزوک یا كرهدیک

 هناروب كنسبواوا ر اکردزککج هیمەر و الوم هنکیدتاادف نوګا م: یس



  o1راهنوراهنلافلا 4 ٠

 نوگاكعا بالج یت كکلمر رد ندم هنن رزوات رو قععاتکلک رک

 اجزا دیع هکنوح ردمولعم كخادلوا شما اوزرا هکلکمک هنارو
 دراروت یب مدنق اقرەلو اراوح هموق مم دنن دد مروج ا هدان ر

 كکلمرپ یک رسو ردمزال مکلکش | تقفاوم هدلاحره اط ندہا قوس
 رک ةه ورکشنم هجرد لاک ییالوط ندمتلدلوا شا بلج یب رظذ نسح

 یایخكت همن ارف اک ندا ادق نیک هد اف ه> هد هسدا نددلاح با | خلع وب

 ردعحلوا لوغشم دلکنا مهد هعفدلوا مرگ و رویعع:جندمرطاخ ولر درب

 قر هلواراتمندنلاح و كن هموق مهلودلارصات هدقدالشاب هغمالغا ںودد

 منايحتعارعبیا هلباربصتدمزار تسرویلوا ردکم نوڪ بذب ز لزوکا
 بود تكسردنا ادیب تبت نوجا ےب هکلب هدورلدا تویمریدتآ عطد ییدیما

 هد كسا دنا ول هدمالک قحدلوا شح یس قرهناص هنغابا كنه راج هدعل

 یی ردک كن دم وق م هلهحو و بوس هژوا لا هم دصعم ولردرب

 هدک دلک هارو هراد ۰ یدلب ار ایتخ | یتستنکبولیکج یتیم هنکحهدب ادیت

 یاب تیکت هب كلرهروک یغددلوا ماسحا

 ور سر
 كنس راح هسلا نجرلادبع هک بد هل از اغا هب هباکح هاد هعلوا حایص

 ,صعل وید اروئلو ردکم اار هیههت ونو یش ز هكا دن | هدکعا تقو

 یاعحا لعلعاش نسل ز مثعا مدارب هراهب هن هاهتسدنک ودنک توو

 هحرد لاک مدارب یدایمزال كع دلت دنکلم لصوء«یتسودنک ردیمراو

 تعا زواګ یدودح كغلتسود كعا لب هنسود رد یدتا تن

 یچدیعا راشخاینا راک ادق رب هلب وب ەدمتح ےن یکلاملصوم ردبک د كعد

 ادد نو ګا یسود نس هو وسعم قشاعرب عنف هعفطا قردرس همش هلا

 هر هلو دلار صان هد ان زن دن هدم هسداروس هدا ز قط زن سل ا لاح ەن ره كا

 هدکمروک توو هلو رک تدمیاجوا هلهحو ون یدا رد ردا م

 زمىدوغا وا ماطر هدنماع هفیطخ بولکروم امربندنفرط رب زونوکرب سا

 یدلبا ال هسیح فیقوتلاب ییاجراا دبع ییالوط ندنکیدلبا دابا مالک

 ( اکو )



 o19 دک @ )۱ «

 هنسودک اذ یکاندنمقاط یا 2 نالوا یگ تف و كلا ود ب بس دو

 شارغوا هتک الدو كردا افا هلهجو وب ندنرلک دتسا كجا قل

 نکلا ییاجرادبع كردا تاثما هنتداغ كرلنا ر زو

 نوک یسرا اریارب هل | هرداصم اوما بويعا اک | هلا سح

 ینییدنل و كلا يوم هيلعءات ۰ یدربورا ارقد هنسکل واما دعاكنسو دنک

 ء ۵ ه رمص ییدلبا نا ۳ ۰ تودیک نیل دهک یسحوق لر هر یکم

 ردشلنا رثآت هدا ز اهداکی هیلب كغیدلو اراتفرک ك نس ! نجر ادبعدیس

 شغا تنواصم كوس اکب نکیا ہدعقومر لکشم هعفد یا هلتقو
 یدلک نم هرص كمکلکعا تمدخت هرس ید من دیو دلا

 هدلحرب تودارارف نامهر دعیحانوحا ا یرومص ا ثا

 هدک دلک هارو هباد یدید زکیلوا صالخ ندهیلب وب كردیاافتخا

 یدلبا توکس كر هروک یتغیدلوا ماشخا
 هک نوک یصجوا ناسکسزو زوفط #۴

 یتعالکو كموق مع نجرادبع کړ د هل ازاغا همالک هباد هدقدلوا حایص

 هرکصتدک د لبا رکشت ناب هیچیوق بولوا نوت هجرد لاک هدنکیدتشاا

 هللا رطاخرد ینکیدشود ه هکله لوږ رب قردراتروق ییسودنک

 ییالوط ندنکیدنسا كنا صالخ هلن وب نب ردارب ًاباطخ هیب وق

 ءوس یک هناه اوخربخ تام كنسو كسروبدار هوا هرالب یدنک

 ندنکودیا قح راغە كەردتا مادعا هع رب ےب یس بويعا لا عنیسا

 7 حما نکیعاردک نوک ص با اوج هتکیدید هوا یار کون

 هدنعح ۳ ہل عداولاف مردن | زاس ایا NT ۱ بولو ۱

 هروک کا هل رکا نام اساکی لات تگ یر رگیدتا مالک نسو وا

 یخی د» ول ی هلو | هيلا یوم ةن رزوآ کدد مشت هدربادن

 ا مالک رام اريحا لاک اغاد هدکدلبا ث ع ند هفیلخو

 هد هدناح یتلدلوا هل ون ی ومق مود رح هش رزوآ یکیدلبا ےس

 lL مدناردنا رارق هدکلر کیدا هژوا مهتمرکا مرولس یم هبا

 نوا كمر دلم یرککودبا انکو بولاق هداروب ردو وب هکتحابق



 دڳ راهنو راهتلا فلا « 0

 كنو یدد ردمج ههر وطوزک ندنرغو یس ردو یدلک ندملا

 ند هنا مح هرکصندکد لبا رکشت رارکت هیبوبق نجرلادبع هن رزوا
 یبیلایوم یجدلوا بودا اعلا ا كنرب ندنراتسود تورج

 ربزو یوک !یسنرا یدلبا هظفاح هدلګر یکیدلبا نط نیما تاغ

 یک هنیجو نس هلا باج نیو هدقدل | ربخ ییکیدلنا ۵ كل سوح

 نیس هنن رب وسلا سالو بوبارا هدنف رط تعاس ترد یکن کا

 كنان مدنفا یوو موق رم هنن رزوا کدد بتن هر دنا مادعا

 یا هکعمردارارقا هرس قحا معا در ینلقلوا مادعا هغ رب

 توحا سوق لر هر اخ ne | یتسلد امادعاو مدراتروفن

 یبدا هدانز لا دادعب ۰ خرتعم یک اسکن نالوا هدناب وب مدرب ویلاص

 تفوره هغلوا مادعا هش را كمدارب ,ناشو ی هانک ی هلصوص> و

 ردیهراو كاما هنغلدلوا انکی هلا راشمرزو دلکءد م رضاح

 ییک,دعنا تاکترا رانج هل ون نح رادع یوق موف م هدنلاو س ولد

 مدار ردا راستحا RE زه یسودنکو یدلیا رارفااکب

 لصا هتیفکو ب کیاغتاذ ۰ میم | تهح رهزا ندنسودنک ندنفدلوا

 داععا هن زوسو کسر وناطیرات كأ مادا ی2 !ا یوم کیدناتنا

 یراتشد هحوآ رک ك مهتم ردیم راد ضرع لها هجرد كجهدا

 نیکو دسح كن راددشکن رب دتا تراسح اّتفا هلب وب یرلنارردیلک د

 هنروتنس راف انم ماطر هل وار دیفراو همش هنعد دلوا یرلدو ادعو

 نوکر کیدا فو> ندککود ناق لراطفا ءان هدب ودنا داعګا

 نج قز زوم ًامرک اعف 03 لو سم ندزرکت رومأم لر , واوا

 تازا هدنرب دقت یسکع تولو الان هتافاکم هسنازکیدت اقا

 کلک ارکفت بوغارب هدیه یر زو یالک و شا كنیج وق ۰ یدید

 ردا املا هسدح یب یج وبق موق رع هلتروص تفومو یدلیا روج
 قمالکا ینب راقدلوا بولوا مدا یرغوط كرانذیا ماهنا یناجرادبع
 لرهتم ریارب هلکن ون یدمروط ورک ندنذاضارببادت واردره نوجا



 o1۷ ډک بذ زو هلو دلارصان کالم اکح 9۴

 ندنیدللو شا هرداصم خد یلاوما ںوردتا مده یش هناخ

 هدنراوحد ادغب كناجرلادبع نوعا كمر دتا ههبش ندنتبن هسلصت

 ماشخا هدک دلک هلع و كن هاکح هباد یدلبا مما هب یصاق یسلدارا

 یدلبا توکس كرهروک یتغیدلوا

 دّع نوک یجدرد ناسکسزوزوتط #
 كنتسود نجراادبع کړ د هلبازاغا همالک هاد هدقدلوا حایص یسلربا

 قیجودنک یزرامدا كنیضاق دلا یتیدلوا شعا Ee هد سا

 هلصوم هل راکدا رارول وب هر ندرب تولک ندنعب دلوا شمعیچ هغلعمارا

 هنسو دنکك نبحاصهناخ یییدنلوب دکر ب ویابا ترن هکلکع ا رارف

 بوقیج هدلاح ییددلواراوس هن ال:ېکر لزوک تباغ یییدلوا شمر و

 ندنعیدلوا رسل عد رس ناویحو یدلوا ناوردلوت امح وهم هلصوم

 قرهغارب ا اکرب یناویح هلتلصاوم ةلصوم «دنفرظ تدم زا كب

 بور وک یهیلا یوم یقلخ یارس هدار وا بودیک هب ارس یرغوط

 كناجرادیع هلا ارجا یی یدما شوخ مسر ندن رافد لوا شیاط
 قیراد هن رح هبلاراشم هن رزوا یرلف دلو شمرب ورب هکلم نكد

 زار, هلغلبعو كرەرب و نوتا زویکبا هناج رادع "بود بورعاح
 یدلبا ما ییسلیا هست ییسمک هنارس هرکص یاتلا بود ا تراجت
 قرلاقربصم نچرلادبع هدنشیدبا افا یب اوب كکلم راد هش رخ
 لوو یه وب يدار ییدلبا دع تسود کلم لیصوم باعك

 هاوا هاوا قد لوب یبهدنکرحرب كجەدىا رکلد یسودنکر وب دنا

 دک الفوپ ق ر هلو هدندیما یفجملوا نی اشاداکب كنهلودلایصان "
 رمکلم نکیلوا نوزګ راد هب رخ هنیرزوا ید مدرولوا لستم
 یکیدید ۰ ر دینمم هبنسرپ هتسلایب هلماعم وارد وب هرس روس هدا ز كي ینمس

 ند ارس یدادغب هرکتصذدک د د ن س لو | نايس هکلب نکیدیا ارجا

 تاکرح كي هلو دلا رمصات هدار وا كرهدنک هنارمس نایراک بومعیح

 هليا نوا زویکیاوپ هنیودنکو دنکو یدم هل نکجهر وانهم هن هنس هعفاو
 هلا راست نیکنزر یدبا هساوا شرب و نوتلا كب رکا مرولیب هیات



  # o1۸راهنو راهنلا فلا 4 ۱

 نانلو هدنلا هسا هنره ید ارد مدیا رالشاب هتراصت قرهلوا تب رش
 هنا هجقا هدکب نالنید تراش هدهسیا شمالشاب هت راجت هل غلابم
 هدصعم سکره نوگاكنا ندغندلوا طونم هعلاط هدزار بویلوا

 شا ترغ ردقنره ید نجرلادبع یک كلو هتشبا نیهوا لان
 یللازو هدنرو مع یایلا بویمهرافیح نس هرامرس دق اھ عمد هدا

 بواک ند فرط كلم راد هن نخ هاکتیک ه ارسیرغوط بولاقینوتلا
 عیررپ هدنکیدلیا لاوس یغیدلوا بواوا دوج وم ینوتلا زویکیا هدندزن
 اطعااهد نوتلا یللا هندن كناجرادنع هلیسلارح یعدلوا ناصعت

 ردنا ۱0۱ ارت توذیک هلا ناب ییعدلوا مات یس هنامرس ردنا

 ماشخاهدکد لک هلحوب هباد یدلیا هصوت یتسملک هیارس هرکص یایلا

 یدلیا توس كرهر ۳ ییشلدلوا

 د نوک ی شب ناسکسزوب زونط
 هن هعفدوب یلدادفب هکر د هلبازاغا همالک هناد هدقدلوا حابص یسنرا
 دن رب یب صا كن هلودلا صان هسلصت ب ولا هد یک یکلوا
 رکید هار شا ایشا قاطرب ر هشو رک هنراحم كلرهتسا كمروتک

 رار لس هبامرس ردنا لصاحعتت نوتلا زوب هعفدوب هللا تخورف هلحت

 هلیسعبادورو هنن ارس كن هلو دلارصان هدلاع ینددلوا هدنیح نوتلا زوحوا

 لاوس یتفیدلوا بولوا دوج وم ینوتلا زویکیا بولک راد هن نخ
 نوا زویچ وا هلتهج یتبدلوا روا علاط هعفدوب هيلا یوم هدنکیدلبا

 هدلاح ییددلوا هل وب شلاراد دن رخ هن رزوآ یسد راو مدا ردو

 نوئوط ندا ییاجرا دع بوید ع هرونوک هنندزت كکلم یس

 هنلاراشم کالم ندنغد دلوا شمروتوک ه هطوا ینیدلوا كن هلو دلارصات

 ےب یا هرکصندک د لبا لقت هعفد چاقرب هدک در وک یناجراادبع

 لوبق هدلوهن هدزککیدلک هعارس هعفد یکیارپ مراعش افو تسود
 ردقنره ردقوب مههبش هنکغیدلوا شلیا بع ییالوط ندرکفیدنلوا
 دادب هک هداف هج هد هسلاراکرد زکشدلوا رطتنه هنامتلا نس> ندفرط

 واردرهو ندمشیدلا ربخ یزکتک الف هلیس هطساو یرب ندنزراسچ
 ( یکالف )



 ۳ | € بذ زو هلو دلار نصا ك لەر اکح و
 روصو هک هدکعا ثالونا ید هرو ندک داسیراس ید قکالف

 یزس تکالف یدمش هکمادام مدلباراتخا ید رطوب هلل راکفا م ردنا

 یشر ج هکعا انا نس هفرطو مات ود م ندنغددلوا شعار

 یزک تش ذکر س نکسکجد! تعأقا هدعارس هلب وندنو مهلوا عنا

 ردح هیعا روصق هدن ربع ردو ییدلک ندلا نوا قم رد ول وأ

 هحورا هاج رادع هدسا ارم E هلودلا لمان هدرا ق یدد

 ًااطخ هناچ راد ع هبلاراشم کالم هدفدلوا دیهک كردبا قود هدکلرب

 تودنا 7 ه رسد یون ا مکیدوس "هدأ 5 لا نم دارا كعا هل داوم

E a a1  
 ردمکح هردن وک ه رس یتسودنک هج 5 هرزوا كنا حاودزا لوح طوت

 رکعد دلوا وا راهطا هلړګح مدنفا نجرزادبع هنرز وا دید

 کج هم دوس یس هعسن ند نازو مرجع ن و ط ندنامتلا نسح

 هدنکیدید مردا راس یکی ونفع ندکج هہلادر 9 داکنو تح

 هيلا یوم ندنغددلوا شعد مع رابجا هزس نوح ا رکج ورت رک هسا
 هکنوساوا رکم واعم طعف مرو شد روک هرز وا رک ما ید یلدادغی

 ندهاکح هاد یدد ردقو لاع>ا كمکلکتا ادس تتر ندکی

 يدلبا توک كرهروک یتفیدلوا ماشخا هدکادلک هح وب

 د نوک ی ملا ناسکسزوبز وتط #
 ندک دلکح هنسهراد نجز ادبع کرد هل ازاغا همالکه باد دو د)وآ حابص "

 بولک هللا هراجرب یلیتر وا یزوب یرب ندنراغا مرخ هرکص زار
 ردو هراج کج هرو هرس كن هلودلارصان مدتفا ًابا-طخ ههیلایموم

 بوغارب ییهب راج هرکصندک دلبا یتترب بویید نم هدیا هده العا
 نب نررب هدعب ب وب هلمالس یبهیراج نجرادّع هنب رزوا كلوب یدنیک
 هرکصندقدر ووا دموق رح یدلنا فلکت یعلعمروتوا هشن رزواردنم

)۷( ۸ 



al 

ON.هک راهتوراهتلا فلا #  
 نام هدنتلا وترو وب هک مساباطخ هب هموق معقرهروتوا دننابید یسودنک

 كکلممرد ااحر یرکغ |تفد زود مب کا امد, ,شروحرب هدنها ملطم

 هکنوسلواکموا 9. ی ہاروشر دقوا ,٩ شهدنکی دن اتوعد یر ۳ صد یادت

 هکنوج متسا هدنفور مه یکعادنب هک دنک قرلوا وشراف نکسلاق ما

 e ی ه3 و شعم نو منو هدان ۱ رك یداودلارصان

 مع الوب د ید ینلراک ادف و یا دلو اس ۳ اد و ماکد یار هدتفورب

 ِ نوار ات«ندمرارقاوب ندمشدلوا ارگ شا ی

 یافت كن ز وی بولوک ق رەوا باوج 4 راح هرکصا دک دید مردا زابن

Eهدنکدروک ینغداوا بل ر ىس ەووشعم و کاک هدنعدر  

 توا دموق مه هسار زوا یکدید كس نس مد ز واکوس هارو رس لاک

 هعشن ند رسو ندنخد)وا تاذر یذهلاع یک كرسیکلم لصوم مدنا

 رارصا ا وز O ندتعیدالکا ج هم هدا تح |

 درد لاک نالوط ندنرلودلوا ات هر رب نجرادسع هلا بش ز

 هلو دلارصان نیاحابص نوک یسنربا بودنا تقورا مما قرهلوارو رسم

 هتغاىا تكکلم بد ز هلا هيلا یوم بو ڪک همراه لناجرادم کس

 هل mol راشم كالم هدر اک دلا :ey نا بولاق

 eb اوفا راک ی هلا افصو قود ع ار ا

 لر سەدم هسا نالوا عراف ندکموسیش 9 دج مدناسطاح " یدره

 شاصم هرانا هی اف یدید مرولاق یلسنم هاراکلویا مکحهدیا هد هزکنکیا
 8 نیز 9 بور و ید یحارا مود زّسلهر گب ةع نک تنا نیعد

 ماها ی نسودنک هددادفب نجرادبع ۱دیعام دن و یدلبا دول

 هنا سح هلمادعاكن رب ندرلناو یرلک دلبا یازتعای رلتحابف رلیدتا

 هو رو بودیک هداد غب هدو دااربخ یغلدلوا وقع ر هطم ید یسحوص

 یتعسقرب كنلاوما ییددلوا سش ی | هرداصم دا راسم دک د لبا ۱ لا 3

 قلوا هلباعم هرلکلوبا یکدتا ك > وو نحزا لع هد هسا شعا دا

 نب رلردنا تدوع هلصوم ا ریتم دف رب ا هرزوا

 ( قود )



 ۷1 هک ایس ںوخ هناکح

 هرکصندکد لبا لیکن " هد وب ر یهاکح هر اد یدلدار ارا هل ,| افصو قرد

 یدلنا ك 9 لرهزوک یعدلوا ماشحا

 ه نوک ی دب ناسکس زوب زومط #۴
 ندنراخ هرصا هکر د هلا زاغا هر هراکحرب رارکت هاد هدف دلوا حابص

 لوغشم هلبا هناحور روما هلکرت نت راګ یدنک مدار هدنمان بالک

 قوجكي ندنفیدلوا مدار ضرع لهاو یل هظحالم ی.ودنکو قرهلوا

 هفت ندنس هع رکر هد نهانا وح هداندویییدلوا را اس هداووار

 یعاض هل چ قالخا هل ه> و یه ر كن ردب و تولوا ین

 فد مش یوعمو تداسعو رم ماص تقورنک | و ولوا

 قرهلوا دونسشخ ندنرلاح ودنک هلهجو وب یدرولوا لوغشم هلسنارق
 تواش هلا لر یامد دمو رج ید ا زرعاوز را * یس رب a دیاز

 ساک و وک هد ۵ تسل دی ۵ هدکلنار دخ دکر

 یتددلوا قیلضصفو را دتسا دکل هحوز ندنردب ب ولک راض ەد ۳

 اد قوجكی ندنغبذلوا سلوا مولعم ینبدلوا یحاص ناونسحیک

 ندنفلدداو |یحاص تورث هسا بالک یردب یدغوب ههش هدنکحهتسا

 وزرا جوز هموق م هد هسیدتسیا كمر و هراج نیکنزرب نس هع رک
 تاوح ا در هدنفیاکت هعفدره نالوا هدناب وب كن ردب ندنکیذلنا

 هموق مم هلهج ووب یدیارابانایب ینکیدقسا قلر بویاشبهلب ردپبورپ و
 ندنکدناتافو یرد هرکصا دکد روک رع تدمر قردلوا هدکلر هل ردب

 كنس نعم كرات یاویدیما كر نسدما ی اباطخ هقح اتجاه بوخ
 1۳ كه 53 ن الوا نو رم كسرعا رت یراهراحم# نایتس 1 E قتانع

 قح هنق وط رفع بودا هطوا نب تسافاا مع ا لا لوق

 یدلب توکس كرهروک ییغیدلوا

 Es 0 هل از اغا همالکهناد هدقدلوا حایص



 از بو: بد و و رفا نوت

 لضافو ل افاع تاغ هاو مع هد هربص و او رل درا ناس ودا یاتعم

TEاو  
 ۍرآ هرکص بوکا لوص الوا له 4سا اتا ل یراخ ۳ رب

 یحور یدلنا جاو دزا لع هللا هموق ره توزیس ۴ اضریور هساصت ره

 تیحهداب ز ودنک هعشد ندفدل و یحاص هدیجقالخا هلبهحو یرلشس رعد

 یالوط ندنشدلوا تلاه هردجوزر هل وب هسلا ےک یدالک | یتکحهدا

 ماود یتداعسوب E دحطعو یدیارولم لری س هدازلا یسودنک

 ناتسدنه هرکص هثسرب ندنکیدلدا لهن مو رم هک هلل وش ىدمەدىا

 هرادا كنصوص> و روما ندنش دلو اروم هکلکقبا تحاسرپ ااا رک

 هلماعمنس 5 > هر شن توخبود اهلاوح ەن ردا , هدنمانهدنور یف ےس هر ر وساو

 هشناب ول یردا ۱ هدکد لا هیصوت نستا هرادا هلیل وب جد كلا اوما نودا

 هسا یرداو یدلوا ناور هژود ها ییئدلوا فک ار هس دیدم

 هاهحو یسور را اوست نوح تولک درب ها هرکص نش ار هود رم

 طقف یدلوانونم هدایز هموق رم هرزوا یکدلباناس ییکجهدیا تمدخ

N Eدعف د ره بودا قشعل هحرد لاک هنس هحوز لی ردار مود رح  

 تابه نویمهلواردتعم یک بیک د ۸ سل کیش | كار هدنشب روک

 هد رب یالکح هلوعم وب تور و باوج هتل تاغ هد هس |

 یالوطند هلماعم و هدیور ندتشدلوا نا احر یییسمالیا دارا

 كکیدلب وسو موایکر ےب یا اباطخ هراچس بوخ بود, تراسح هداب زاهد
 هک رسا ۳ تب رج ۱ ارخآ لا کیدا ك وص یمغیلکت من 7 E و

 مهیا توعد یرااقو لیف قرهلوا موتک هجرد لاک هدزقاغتاو مر ولوا
 یسانح نا یا ل ۵م دنا راس قلرا ۴ E ود رح 4۵ دک دید

 تویعا فوخ ندقح نانح كسروتسا قمالقاص ندقلخ کلا
 ۱ ۱ ِ وف یفیلک: كنس روا تاج هسا در

 0 تس عشا ا



 ۷۳ هک ایسنوخ دیاکح 9
 یکح هدنا تاعرو تعرح هدا زاهد هر هموق م كر دنا 1 هنس هعسل

 ندشیدلا اوج هلبادر تویلوا هدراکفاو هدنور هد هسا راکرد

 ابا تین لبا ماقتتا ذغا فرا كب نموملت کت هقوق رج نالوط
 هه رک هنس هناخ كيت نکا هدزاماوتنوخ هکر دم وق ره نوعا كنو

 هب هطوا ییدداوا كن دمو رح ساود شاود یدلوا تو وو مدار

 یتسوبق كنهناخ هلبا دهاش ترد یتددلوا شمردنأق هدنو ر هدکد رک

 مدنوط هلمدارپ نس بودیک هن« هطوا كلاي“ بوخیرغوط قرهرق
 هفیفع هدرهاط ترو ص ردیم هلهحوو كتفادص نالوا هعشادنرف

 شعرغاب ودد كسرونلوب هدلعف نالوا ح وبقمهداب زا هع هدب ولور وک

 رادربخ ندشا نش رره تناهت بوقااق هعانا یل هلګ نوت ندنغددلوا

 یدلبا توکس كرەر وک یتفیدلوا ماشخا هدک دلک هلحوب هیاد یدلوا

 ( نوک یجتزوتظنا سکسزوب زوقط
 هعقاو تاکرح هدنور هکرید هلبازاغا هب هناکسح هباد هدقدلوا حایص
 لرهرب وربخ ںودیک ھی یضاقرار هللدهاشترد كر ها افتکا هیس

 یدردتا املا هسح 0 ییاءتبوخبوردنوک مدا ید هللا یوم

 ندنکیدلیا م کک ,یسهاوا نفدایخ ردق هنلب یراب نوک ےن راو

 ا رو کح لع هدنح راخ كل رش ەموق م هل هج ولو ۱

 كن هموق م رلضعب هدهرص یکیدلبا تدوع قر «قارب سکره
 رلشلوا بهاذ هتغیدلوا انفا یضحم كرهیعا ههش هدنهدلوا هفیقع

 ندنسماملوا تنما هنن هرهاذظ تروص كناسن هفناط هسا یرارکیدو

 یدناردنا راکفا ناب ی ییدلس سکره لصالاو تود | تح

 هدلاح ییددنلوب لل ام | ایسیوح والثم ینندتلوار e هدالاب ها

 ۳ کا ا ور هاشون ادرار ترس شا یا
 ابر عر El صال ندلوا  "رکیاوا "رک هسارواوا ٤ ک بورغاح

 تج م نوسلوا هنعشع ها ندکودنا و ردد قحرغل ن مردنا

 "رکسرولوا لات داف که كعح باشج ہدلاح ۳ تودبا

 ییددلوا س ی لر دبا تجرچ هب دا عسبوخ هتسا مود مق راس یدد



 ۱ وڳ راهنوراهنلافلا »۶ ۷

 در وفوح ییهموق رع بوت اندناوبح كر هذ ردبا وفع ها یرلکلوتک
 هدنفب لا هنس هقرا ید ییاهسبوخ بوش رارکت هرکصذدقد رافیح

 یتس برع موق هدناوسوید "رکعروب روتوک بەرن یب هموق مع
 یزس ندتفدلوا نوتاخر ودا كب مهجوز م مک هروت وک همرداح

 لضاخلا یدد كسر ولوا هر زوا تشا ځد نسو ردنا لوبق نسح

 هدقدنلو|لصاو هلحم نانلوب ررداح ماطر هرکصدک دب ر ود تفو زارب

 كرداج ر نودیک كرهردنا ید ییاهسنوخ بونا ندناوسی> برع
 ییدموق مالوا هدنفادحا یی وبق بولک یجنزرب هدنکیدلبا قد یتسوبق
 لصب هلا ع دمت هنس هج وز یاو” بو رک یسندنک " هدعت هلن الاخدا

 یسهحوز كب رع یدلبا ناس یتفیدلوا شعا تلخ ك اردا داخ

 یتشذکر س هلاتافتلا نسح هنایسیوخ ندنغن دلو |نوتاخر رخ لها

 هدنکیدلبا لقن قر هیلغا هموق رم هنن رزوا یکیدلبا اجر یتسلیا هباکح

 لزوک منب قر هیلغا یس هج وز كب رع هلیصوصخ بولاق نم سکره
 هدنمدخ ردقیکیدلک ندلا ندید اوا ردکم هداز ندزس ممماخ

 مردیارکشت یسهح وز كع هدنکی دند مرلبادعو هرس یمکج هب اروصق

 ارب كقح بانج ندیگیدلبا یداصت هراتاذربخ لها یک ك زس

 رخا یلاو عهدنا تماقا هداروب هسیارولوا زکتصخر مدالک | یکیدکحا
 یتفدلوا ماشخا هدکدلک هلو هناد ردشعد مردبا اعد هرس رملا

 ۱ یدلبا توکس كرهروک

 نوک یجلاستط زود زوط #
 كحوکرب ییاهبوخ یس هجوز كب رعهکر د هلب ازاغا همالکه باد هدق دلو |حایص

 یدیدرف ارت ی رس بولک هسک ر هرکی روتوا هداروبوروتوک هی هطوا
 دقشياهد لر هی | ماو دییحارهد هسا شلیارکشت هغی دل وب یل و ای“ بوخ

 یجب زر ک «دنمان دلاخ ندب اتم دخ هدر داچ هک هلب وش بولو اراچ ود هب هیلب
 شع ا لزوکر دقت نوناحو هن دنکو دن توقان هل ظدانو هب هموق نوکر ب

 زدقنره یسودنکو بود مدبا رواوا رورمسم مەسل هیدوس یعدنک هآ
 5 تکو یدرلنا دیما یتیکحهریدتا ادب تہ هساا مدا یدو ن

 اعر



 5۷۵ د ایس نوح دباکح «

 یدرتسا كَعاناسب هناتسنوخ هد واو تصرف ر ندنکیدلبا د ازت یقشع
 ا۶“ںوخ دلاخ هدنرلع دق,>یراشطندرداح قم ه>وز لا برع راک

 بواو تصرفرب ندنعدلوا سعد هداز هرس مدنفا بورک هنس هط وا

 یکیدید مرولوا لاله 13 هسا رل وا نیعم کن 1 مدا رسا كمر دلرب

 هدنراکفاكعا باج یک هرطا من مدایندی هدنن اوج دهو5 رم هنن رزوا

 هرشرب نریم هرس كل دساوا فروا ااا شا مرد ۱ هنغد دن وب

 اهدرب ر E قیح یراشط ندمهطوا مررب دلباکس ی 2< هب .مهلو !لصاح

 كسرروک ینازاحم مرد | تناکش هلن دزو | لهساردیا مالک هل واکب

 ندنغددالک | ییکحهیم هروک هداف ندشناکرح نالوا منو دااخ یزید

 ك رع یحاص رداحیکیدلبا ارحا هله جووش بور ورارف EE ندقا

 ااو هداز E هدلاو هلن زدن تولوا ولغعوار 6 بسا اه د

 ےک لعفوب كر ا كغجوح ںودنک دل هکر ندنغددلوا

 ایس ںوخ هدلاح یییدلوا هدولا هلا ناقیرعخ یکیدتبا لامعتسا نوا

 بوەیح قدهعارب هلا كنغات بوزەك, هسا ود نکیا رود وا هدنس هطو)

 یرانأق ردق هنغات كن هموق معندنکشب كغوحوح ا ول فا

 ندنرافدالشا هناعفو هآ هدنراک د روک هدلاخوا یی رلعحوح ی دحوز

 شمزسوک ییلاح كفحوج هدنکیدلبا لاّوش یس قرمشوق دناخ 5

 لر دنا هر ۳ هر ی س هسلا جدوا لر هلک ندار ۳ هسلا دلاخ ندنرلفدلوا

 قانحوب ی ینو ردتنابخ لصتو هل ا كسك ود ب والشاب ذعم رعاب

 تولد مر دنا هرابهراب اهلطممهساوا سوط یتدا یو ۳ ا اکنرا

 رم ه زا كن را هم طناققحاردبالوفقلودینوب بای هاب لی ٩ لعل

 لر هد.کحان زا در هلمط جز هللا برع هن رزوآ كلود ندنکیدید

 هنسد دنفابولای رخ ندنتلانغا هل ار٥ هک هّتس هطوا كنا“ ب رو> تراهن

 ناس یغیدناوب یر هکلنأق ید هدنس هسلا كنهموق رم لر هتسوک

 هر سوا هسلا نکیدتنا یالودا ردعن "رس هنسودنک مدنفاهآ هرکصندک دلبا

 یهدلوا ماشخا هدک دلک .هلګو هاد یدد ردشعا تنایخ ردفوا



X 0۷1شا اهنو راها فلا  N 

 یدلبا تو وک كس ر هر وکح

 هک نوک يجر ناسقط زود زوفط
 ۱ هدکدروکحلاحو برع رد هلىا زاغا دعالک هاد هدفدلوا حایص

 دز :رفاسمقو«>ن * طب ایا ًلاطخ هن . هعوق كرد هش ندای نوخ

 3 موصعموا كدت الو 3 نوح ییولعوا ےن ۴: كسردا تاعر یی هل و

 کیدتااک-نوتاخرستب او اسلا دلب ا-رآ | ات و سر یی 4

 یدناردنا ناتو هال ر یدا قسم هنافاکم وارد فعل راتمدخ

 رب كسردبا هلماصم هل وب نوصت هتاخوب مدنفا هرع هبیا دلاخ

 ۳ هسا یهدنا ی ذخا تاذلاب رک ۱ رکسلمالباص هتسکوک نامه

 ۳ مهدی | رجا نیاز ازاع کار اخر هلب "کی دیا ا هلاو ۳

 تالار ندنعد دتوط ییلوف برع نکا قحهروا ن بولا یرګ :

 یرلتانح ۵۵ شل اه د ۸ ایت هل و هرکس روییلوا علام نوحه

 رارکت تورد ردب رلء ردلاَ یدوجو نداد مر هتک هدرا تاکدرا

 ردقنره هکنوج یدعسا كبا مادعا تولوا علاه هن ندهند ردلا لا

 نوع اق مالک |ییاصاكاح ع وه و برع دف اهعمهد هسا دنا هه ٹا نوح

 ندشاوب اهسنوخ هدنلاوس یکدلنا تاکنرایلعف ول ن وڪن هر هم ود ص

 فاصناںرعەکیدالغا هجردلوا هدهرص یکیدلبا ناب یغیدملوا رادربخ
 هت هد هد داوا علام یسدنفا ردعنره هدک دواوک لاو دااخو تولا

 یراشط قرهلوادونشخ ندنت هغ كدلاخ برع هدنکیدتعا قمروا

 كمردلوا ندیکیدابا نط هانک ی یوناخو هد هرم« یک دنا مما یس ج

 هدان زك یالوط نداره تكنفحوح یسهحوز كفراسو یدبد ما

 چ هساا ندعا لتف توس ردشارا یخدلوا كنوتاخو" ًباطخ

 هحوزر سرع هدنکیدید ردالو ۱ اهد یسلردن نداروپ ىرەع یاب د یر

 ندن ول یارس "رکلوا م هراوسنّوخ كردنا نیک ی :راکقارب کیش

 دیاز مر دکح هحک دکر وک یرسهکنوج هدأ لوبد هدا روا "۳ د ول

 ( ردکیهدیا )



i:رزق  

ONY + A Fk 
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 ردم هرب وجد ها ه٠ هرس درو ایاوا شعر اده هم سک ندندتس۱

 یدلا توس هکر وکتیدلو ماس اا هدک دلک هلو هیاد كرد

 56 نوک ی حا کیا ناسعطز وب زوفط
 ںاتجلاع كر رع ای توخ کرد هلا زاغا هبهباکح هد هدقدلوا حاص
 ندّمح بانج ییسععبج هنادیمتاذح بحاص نوکر بویلماانت نغیدلوا

 کشت یالوط ندرلکلولا دلو عا هدة هرکصندک دلبا یی
 اطعا هسک رب هدااح یتددلوا نوتلا زود هدا فرع طة ن ویلا

 "رکیدن اهلاوح هقح باتج یب بو دنا طفح ی" رک هعقا هدکد روک ییکح هیلما

 یاشند هداف کیا ییدجقاوب رخ برع هن رزوا یکیدیدرولوا عع ےب
 اعددب د هتسهحوز كب رع ودنا لوڏ هم وق ر هدنکیدید ردلکد

 تحازساو یدتیحح بوعیج نداروا هرکصذدک. دلیا اجر یساعا

 اهر برف هک د هرکص ندماش+ابوب رو تدمنوک رب ن نسکع)

 هدنکدتاقد نسوق كنهناخ كحوکرب بودیک هلعلوا لخاد ها
 ایس ںوخ هن. رزوآ یکی دلبالاّوسینکیدنس اهن قر هحآ یی وبق نداقهراشخارب

 ندمیدیناط یب هسک قرهلوالصاو هرهش یدع موناخرب یبنجا نب هدلاو
 لوبق نوتاخراینخا هپ سعد مرد ا اجر ی "رکيا لوبف هد رک هناځ ی

 یس دح وز كي تقولوا یدر و هطوا كح وکر هب هصوق رم كردن

 د هموق رم ندنکیدلباابیر یتسمروتک كج هب بور و نوتلارپ هرابتخا
 هدکلر و یدروتکی شراسو لج ر رادتمر و امرخ رادمر بودیک
 راتخ ا ندنغی دلو | شبا هن اکح یتش ذکی سای“ بوخ هرکص دکد لیا ماعط

 ی وک یسربا رلید ود وا بوتا هدیسنکیا هدع و یدلوارت سم هداز

 نکیارردکهدلوب بود اتقافر راتخا ندتکیدتسا كتک هماج اس بوش
 هرزواكعا مادعا ی ولئاقیلدرب هدلاح ییبدلوا بیارپ هدننوس و ولغا ىلا

 باکتراتبانج هنوک هنكنواناقملد اییسبوخ هدنرلکد روکی ب رلکدر وتوک

 یتجروب هدنکلموب ردنوددم یرب ندلاها ندنکیدلبا لاوس ینکیدلیا
 ردردقن ید كنوب هموق مع هلکمرب ویب اوچ راردبا مادعا یرانایعیا ادا

Y۴) ( 
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 7 ناسا كيا هدأت ندنق ی شل دامی

  بوید آر ایلع هدنشدلا یباوج كس رولوا شهراتر وق ندلوا
 هبیصاق هدام هش رزوا یکندد ردمزال یسلرب و هک یر ییهسیک

 هدقدنلوا نایب يکجهدبا هید ات كنوتاخرپ ب وای رغاح ناد هدکد لرب وربخ
 ولناعلد هن رزوآ یکيدلنا اطعا و ولا e الوص

 قر هل وا نون هنتوا كن هموق رح س کره ندنخیداوا شلرب ویلاص

 یکنک هماجكر روک ی ب راک دلک هرص یسهقرا نوح اقمالک | یتغیداوا ےک
 كلاس قر هلا تصخر ندن وت اخرابتخا یییدلوا رفاسم هلا كرت

 هدک دلک هل وداد یدمیح یراشطندرهش نوا قاثروق ندنناکرح

 یدلبا توکس كرهروک یغددلوا ماشخا

 € نو ۲ ی هج وا ناستطز و زوهط

 رب روق ندمادعا هلکن و 5 رد ها زاغا همالک هاد هد-دنو| حایص

 رح یغندعیح ندرهش تودارا ای بوح نوحارکشت ولناغبلد نالوا

 ا «یمص ییسهقرا بودر وا رک نهلود نف هد-فدلا

 ںوؤروک غد داوا شمر وتو اهدنناب هع چر نوعا تحاتسازار یی دموق رح

 ییتسلوا یرسآ ییالوط ندکلوبا یکیدتا میس هرکصادکدرب و مالس

 نوجالرس مهم لوبق یزکفلراکا دف وی رخا ی توخ هدننکیدلب | بلط
 انچ قحا 8 E A QF هکن وح هروک ید ها . روم ردقوب

 هک دلا مالک هلهجوو همو م یدىد مدلسا یلودا ول .A هوم حب

 لدا قسعن هبا هدهاشم یاو E هلتفد وانافیادوا
 تموق رم یسدفیفع دحوز كيك ندنعد دلوا شم ۲! لاح ناس هب هم وق مح

 کا ی هلهاعم یکید تا هب ی 2 بودا بضع E ا لوص ی راک

 یککج هلیدا a | ًااطخ هن ولناقیلدو یدلءا ید

 ت E لصت هفعل وب ر هدناکرح قحدنقوط هعسومأت ےن نر ولی

 درس مدنفا قر هلوا باوح مود رج هش رزو !ییسید ا

 توسد مردان 'رط ردلکد یشر رونعوط هسومان ےس نم و

 خ
 ( ای" ب وخ ) 1

 3 تکه" pa یالوط فتو و ا رشت ریاق ا



 ۹ 4 شز و هلو دلا مات دا ۱
 رویلیشالک | ندنمالک یتیداواهن كر اکف | كنس ناخ هلباتوکس ایس نوح

 كن هموق رح یدید هلبا ناوشپ ندکلویا ےک دشا یب كردک ندارو
 ,لحاس كردم ا كرد خج هیمهلوا لصاحیشرب هج دشا ولناقیلد یتمالکو ب

 قمعیج وراشط كنس هفناطو یغیدروط كننکرب_تویلورلبا ردق هرم

 ۱ وو یرراک وس درا دزور یک ادو
 یب راو مدب راج رلزوک تداق بولوب یاد اب ین رکح هدیک

 لو هیمح رب هداروش مروتسا كعا تخورف د ییالوط ندنکیدفوسس

 زوج وا عد مراتص هلبا اب نود هرس "رک سارتشا قلا مدقارب هدتناب

 جک یک :رککیدید موق رح نادوبق هر ز وا یکیدید مرب ربو هنوتلا
 هدفا زاغ لناهسنوخ نولک ه هم شچ هدکلر بورد مرولا هسدا لز وکو

 هب ولنا يلد هرکصندکد ر وک بوقاب هلتقد هسا نادوقو یتفیدل وا

 هاد یدتیک یرغوط هرهش بولا جد موق م بوناص نوتلازوج وا
 یدلبا توکس بوروک یغیدلوا ماشخا هذک دلک هلحوت

 ډک نوک ىج درد ناسقط زو زوفط #
 راجت نالا نوتاص ییایسوخهکر د هلا زاغا همالک ه اد هدقدلوا حایص

 مدلوا نون هدا ز ندیش غی دیا لزوک یا بولک هنا كن هموق رح
 یک كس هد هسمدلا هدانز ندکب هدم رو مدروک هب راح قوج ك

 نادوصو بودنا ھا هداز ای“ ںوخ هدنککیدرد مدهروک اهد زو

 هدعت محهدروئوا لس هر حق بور دش هر یک یس مهدیک مو رہ

 یحاص كلامو كن هلاخ هدزقد وع ههرصب ںو د کک هب دنر مس هلکنس

 امشاندولناعیاد تکی دموس سو ا قماص نس هکنوح كستحدلوا

 نو#ا كقوذ كنسو مدلا نوعا كنداعس قالك د نوح كرت هسمدلبا

 هلن دح اس نوخ دن رزوا یدک را اراتخا لر اکادفولردره

 هلتهج عیدلوا رحو مدلوا هبراج هدنفورب مجه نکسرویتسا كعد هل
 مدار با هسا نداوبف بوبد ردقوب قیحالص هفغاصیب تاب و

 هنسا دنفا هزاجرب قر هیلوا علاق هن او ج وب ك هموق رح ندنغیدلوا

 نيسمهب راج مب هتیلا مدلا نوت اص هلب مهراب یتس ردنا هلماعم هل وب



 هک راهنو راهنافلا # 9۸۰

ک هل ۱ مح لر 1 هلککتسا ۳21 ۳
وزوف ین + ود م بواد مکجهروتو

 یک 

  قرهحا نکل هرکص زارب بوروتو 4 یک هرغاح + هرعأب قرلا هنغاح وڌ

 ردعنره بوعارب هدنح ار یا بوش نوک اقر نادوپق یداواناو رەلود
 بویلاف لاح همص رحیم هوا لصاح هدناف هد هسلا شم هب وک تی

 هدنکیدر وکی غی داوا یضار ندننکیدلیا وزر اییسلبا لوس یتفیاکت افلطم

 معظعبو دیا رغتاوه هر ندرب نکیا روشیفلاق هغلتلوا مار لئان هلباربج
 یتضجهابهنراجمک و نادوسف ندتفددلوا شابا روسهط هنطروفرب

 ها یکم ود بولو هاب هواب رلکر دو راذکلبندنتدش كناوه بوربشاش
 هداطخر وشراق هتعد سس هدرکحما ًاطخ هری وب قرهغارب هئلاح ییک

 نیش زمشج هلوا قرغ هکنوج نوسانا رافغتساو هب وت هساراو و

 بسک دنطروف هةي ین تورغ اپ وید ردیلماتا بیاغ تقو ندشنیدلوا
 هباد یدلوا قرغ هرکصندک دلبا هلا تدمزارب د یک كردبا تدبش
 یدلبا توک توروک ییغیدلوا ماشخا هدک دلک هلحوب ندهباکح

 < نوک یعشت ناس:طزو زوتط #۴

 ,قرغیسهفاک 2 رلئلوا هدک هکر د ںودیازاغا هماللک هباد هدقدلو |حاص

 دف رطربیرب ر هر هزوب هدنرزوا هتسشررب اس بوخ هليا ناد وق هد هسا سلوا

 رشک یسلاها لع يتب دقیح كن هم وق رد دلو | صالسخ قزهفیچ <

 ینا ی" بوخ هروک ذم *یلاها بواوا هرب زج رب هدنتخ قم كن داقر و

 بودبادع تعارک ربهدنرلک دروک غل دوج هن هرق هدمد ا الوا

 ندنرافدلوا شلیا لاوس وارد كی هلبا هطاحا یف ارطا كنهموق مع
 لحرب نوعتح اتساو شلدا لقن یتتش ذکر س نوجا عفد یتیرلقارح

 ندنتلیضفو تباردونسح كن هد وق رح لاها ندندلوا شا بلط

 هداروا ردنا نیء صوص لحرب ه:سو دنک قرهلوا نوم هدانز

 رګ والثموا كنا“ توخ یسلاها هر رج یدروسگ تقو هلتدابع هنس جاقر
 ندنرلقدلوا هدکلیا ثح ندنتفع ااد بودبارح هدابز هنکیدر 0
 رکو نوحما تحایس هر هدا ضعبرلیدلباراتعا هيلو ییدعود رم تاپ

 ولا ار كنهعوق رم بودک الوا نولو نوا تراک

 ( هلتهحو )



 ۱ ۹۹ 1 مر «

 تن زج تح یدیاردنا تباعرو تمرح هتسودنک سکره ھو

 اد كنااها یکیدلبا ادس تبخ ردعلوا نوح ا اچ“ ںوخ یسهکلم

 واسم و یدلنا بصن دهع هيلو هس و AE یی هموق رم هراس و

 ايس ںوخ ندنکیدتناتافو هدنحما تدمزا ندنشداوا نیمهداب زاتهلا
 لوش ی کی هلل رارصا كئيلاها هد ةسد دعسا كمك هن رب ردعت ره

 تودنا رصد هم روما تاتو یسودنک عا ردا دوعق دنع تودنا

 یتتسنماو راستعا كل هعبت 6ک بوروعک هلتدابع اد فو سولو

 هر رج یدرول وب اغش هدتقوزاو ردبابلط ییسامد ككردیا تجار

 یکلسوحه رزوایرلق دلوا شهروک تعارک ردقوب هدایستبوخیسیلاها

 رلباسسلاب راک جد نوا راجا كج هلک اور رج و دنا

 تدمر یدلبا فص هچفا یلتیلک نوم زاول كرلنوب و سست
 كناند هکن دلدا ترهش ا هج رداوا هر وک ذم ت اسس وه ه رکص

 هاد رايد الشاب دوم ارا اعش هلسامد كن هکلم بولک مدا ندینف ره

 یدلدا توکس E یغددلوا ماشحا هک لک. هل وب

 ۱ + نوک ىلا ناسعط زوزوتط #۴
 هدناربس ناراک نوکر هک رد هلا زاعا هب هناکح هداد هدق دلوا حایص

 هدنحا كراناو یتیرلفدلوا یساج ر هبهکلم قر هوب ینجارفن قلا
 ; یییدلوا قسلسم ید یرب و نم ۶ وط یعاشا نّدلب یراب یرکدو اعا یر

 تویلبا ما ییسلد.ابلح اعد رس هنن روصضح هدک دلرب و ربخ یاو نوح

 ق رهروتوا هدنر زوا تګ ر ن نم هدلاح یښبدلوا هر وتسم یسودنک
 یتسانرق هتفرط رکیدو یب لهب راج قرلوا هر وتسم كلذک هنفرطرب
 یرانا تاذ یا ندانرف هدنرلکدلک هیارمسرا بثجا ناشاوا رک ذ یدلا

 هرکصندقدلواارجا سر نالکمزالەدزمصوا بورافح هنن روصح كن کلا



  OREی 0 الا ۱
 لاّوسییرافد كوب ۱ یدا رح را اهم

 ی تاج نم دنفا كره و باوج ییسیرب ندنزلچا هدن کیدلیا

  ۳کم ح تانج نوساوا عیطم کس اند نولو بلاغ ى کن

 هلرک هط-او لس ند رشلدلوا رامدا راکهانک هراصب رزب نوساوا

 هکلمهن رز وا یکدد ك راک هکلبد ی وع ناتا مظع ا

 یرکتشذکر سو رکیدیا حاضبا یرکیدارم ق رقاب هلتقد هرلنا

 ندراسبنجا هدنکیدید م ابا یشرپ نوجا رس دیک دبا نایب الیصفت
 ندنراګ رصبن ردمزال تعاطا هرس مدنفا هلبا زاغا هبا وج یر

 هدسیج قالخا یسودنک م دلا هجو زر قدعلوب یپش هداسند بولوا

 روما هفاک ندمتیدلوا روب هکعا تح ایش نوکر یدنایحاص

 ندقحایس ندخیدلوا شا هلاوح هع ردارب رککیدروکوب یصوصخو

 رخ ینکیدلدبا نفدابح كرهروتک للخ هنس ومان كم هج وز هدغدوع
 یدلوااعا قر هیلغا نوک نوت ندنردک ییالوط ندنول و شرب و

 یذید مدروتک یس ودنکو مدلک نوعسلوا بانافش كع ردارب هتشا

 ندنعددلوا ش هالک | ی دوای ی وز ندا دا ربا یالکو ب

 ناللدنا ن قد اح ًااطخ هم تاهل هد هلا نک راف ییهذ زار

 موق ره هن رز وا یکیدید كشمرونانا هنشیدبا تنایخ اکس كنوتاخ
 هع ردار هدمه سلا رویم هناا حد دک داود یتلیضف كم ةج وز

 هلو هباد یدید مرویدنا ههبشزار ندنغددلوا ےتنما هج رد لاک

 یدلبا توکس كر ةروکییفیدلوا ماشخا هدک دلک

 ٭ نوک یجثدب ناسقط زوب زوفط
 لاوئموب یراج هرص» هکر بد هلا زاغا هنهناکتح هباد هدفدلوا حابص

 ردیفاک رککیدید ًاباطخ اکا هکلم «دکدلبا مامت یس هدافا هرزوا

 لرکیردارب مرولیب ويا ندرس ییفیدلوا بولوا موکحت قحم رک جوز

 یرب ندنرقفر كی یدید مرلب وسنراب یتفجهیلوا ب ولوا باناغش
 قرهلا نکیا قج وچ ینینودنک هکراو مهلوک یجتزرب مب هلبا زاغا همالک
 ردةنره بویئوط یسغاشا ندنلب ی را لوا هنس جاقرب ندنوب مدنوب

 ) هیابطا (



 هر . 4ش زوەلودلارصان كلمة باکح
 هل او هزک ادرس ندیرلف دمهلو هراح هدهسمدلنا تعجا مع هیابطا

 قراسبرع كموق رم هيا هکلم یدیدمدتنا بلج هباروب نوا
 کو دبا ناخ ناسا كجا طاسن هتسودنک هسا كنیحتزو یتغیدلوا

 ندک دید مررب وربخ یغج هژو |هب نران مدالک | یزحدام توتالک |

 لاوس ینکودبا هن بس هنغیدل وا ست ا اطخ ھت رکید هرکص

 هدم هسیا ناب بس مدنفا قر هلوا باوج موق رم لیلع هدکحدلبا
 مکیدلبا اتشا ندولناقیلدرب هدنر ز وا لحاوس لوا هنس حاقر ندنوب

 مهدننظردسشلوا بیس لاحوپ ندمگیدنسا كیا طاسن هلبارمج هبهبزاچ
 حب . رکید كرهلس یشداوا ےک ید كنو هکلم هش رزوا یبسعد

 زدع ES ER 8 كون لا جد ی چار ددو شەر و اوج ییدر و

 نالوارح هدربقح دوز شاه لا یتییدراتروف ندلوا ب هکنوح

 بولا هلباربج یدلوا مدیا تخورف همداوب ویده راج یتیداقر
 یدید مچ هم هلوا لستم تقورب ج ندمیدتباوب یدروتوک هب یک
 یدلبا E تور وک غیدلوا ماشحا هدک اک لګ و هاد

 + نوک ی ج نکس ناستط زو زونط
 ندنمالکوب كموق رح هکلم هکر د هلازاغا همالک هناد «دقدلوا حابص
 بوالک | یخادلواو هلنافیاد ییددلوا س انا صالخ ندلوا هنوتلا شهلا

 یندلک ندلا مردم ااعد نوحتا رسم ًاباطخ ه ینحارفن یتا تقولوا "
 بودا تدوع هب ارسلاب راک یدعش مردبا تربغ هنکلوا تاناغش ردق
 یرلف دلوا شع ا تاکترا مرونوک هلا ی عا کلک ھا ارو هدنعاس ولن راب

 ورا ی زا اخه هک دعا اراقا یاس
 تیقیک ؛نانم هل تعدع> ترا مرسا یس <ارارقا كن رلبدنک هدعهسیا

 3 كج هدا كلوبا ت OE ناعس هسا ر متا

 قع اقا رفا یاح تعج رانا هک هن لرکید ردا بیدا اد دش

 رلیبنچا هدعب یدید مردبا دمعت یکلکعا اعد نوع زودنک ندنراقدلوا
 هد هسا: شلاق نونم یدرد ندنرلحما بودا تد وع هارس نایراک

 رارقا ییراتبانج یدنک ندنرلقدلوا نوزع مروتوک هلبایعا طعف



 ي

  # o4و راهتوراهتلافلا ۳
 ا ییلقهاش هدااع یرلودنلوت هعفدلوا یر رخت ةا ندعا

 ۍیسلترارار هلکنو رایذم هب ودوا وح وا هجا نوش ندنراکجهدنا ٠

 ندر یس هلج ندنکیدلکمزال كعا بیععت رارکید دن فلو نوک

 یرلتوب املا یوم رادقیح هثثروضح کكنهکلم لردك هبارس

 یرغوط یسبهنفره یمراکهدنارارقا مروتوک هلدا یا ل هقاب هدکدر وک
 هش رزوا یسعد مردنآ راطخا قفحهلوااسنف كنف هتسلا نم هل وس

 بویلو رلبا رطبا لرد یتفجهم هلوب هراح هقتشب ندرارقا دلاخ یجت ز
 قشعت هلاک هنداقوا كنس و دنکو یکیدلک نداقرب هنب رداح كنسیدنفا

 كنسدنف ا نوا مامتناذخا كلر هيه دتا لوو ییقیلکت هلتهح یکیدتا

 ماشخا هدک دلک هلګ وب هباد یدلبا نام یتشدلوا شهردلوا نفح وج

 یدلبا توکس بوروک یتغیدلوا
 + نوک ی ج زوعط ناسفطزو زوفط #۶ ۱

 موق يجز هلمجووب هکود هلازاغا همالک هیاد «دقدلوا حابص

 ای“ نوخ هکر ولی قح بانج ور دوب انج مپ هتشا هرکصندکد تیا یمالک وب
 لف س یمج وچ هنادرپ مب نا برک يرایب هنن رژ وا یکدد

 شاب كشبخوش نکی رب و تضخر ًاباطخ هی هکلم هدعب نوید لدتا

 ° دد زلوا یضار تب ج هنس هماتسل شات جن هلن وب مهسک

 - هدنکیدد ملکد یضار هزکعا مادعاینا اهیلایموم هکلم هش رزوا

 . مادعا ردولربخ یساشی مروتوک كنوبزدراو رکفح برع موفرم
 كنا اهیلا یوم هلیسعد رولوا عهد قباج یعشم هدلاح یتیدنلوا
 نا یتفیدلواهب ایسبوخ بودیارارقا یشانج هکمادامر داکد نوچ ا

 كرها ننه بوبد ردیللیا ز ا نوقع عح ںاج رد شع

 شمالشاب هکتیا تکرح یدوجو كنيجنز یک یغیدنابق هیدجس
 هشراترضح ۍلاعن قح هدکدروک هلع لاک سکره یشدلوا

 نوختا نونحم هللا قستسم هدعبرثندلبا اعد ید هکلم ككردنا انئودج
 ًاباطخ هت ردارب ےک تقولوا رلیدلوا بانافش یدرانا كرد | اعد ید
 هنن رارقا كتس یرلارضخح هکلم یدلک اک هرص ید هدو ر یا

 ) ردرظتم )



 oo هک لذ زوو دلارصان كلم هراکح
 یرغوطزکا ردعزال یا نانسی ولو اهلا وما هدن :کر دید رد رظانم

 هدناف ی هشت زا هدنور هلسعد ردکح«روک ین دش اء ےس | توس

 نادنکیدناو یدلبا نات یلاضعوقو كر هل ییفج هنیعهلوا لصاح
 كنهدنور كلم هدنکبذلبا ماسه ما لر هراس وک قلا هداب زك
 لمح هنهداموب ےک هدتتکیدلنا قددصت یتکودنا چ یدل وتس

 كعود رم یسان رف كندکلم دن رزوا كلوب یدلباب توشود كر هيم هدا

 تصحخر مدنفا رخ ه کلم « دنکیدلک هندنک بوش هن دادما

 یدالنا نفدایح كفهبوز بورونوک هبهرصب یشادنرف ناخوب نکیربو
 یحاصدیییدلوا شعا تاکترا ارز مهدنا مادعا هداروا هللا بلح لع

 یه دلوا ماشحا هدک دلک هلگوب هناد یدید مهدن ! وفع هدتفورب ج

 و
 ٩6 نوک یکی #۷

 یلاحو كننجوز هکلمهک رد هلازاغا همالک هباد هدقدلوا حابص

 تاوج تدمر ندنغیدلو | هدقهعا قر هلو ارات ییالوط ندنک,دروک

 اا ا ت بودن ازافا هنم لک هرکصتذکد لس یشاب زوک بو: .مرب و

 یرککلکعتا نیکسن یبضغ نوجا مرطاخ مب یراسجت هرصب یا
 سکر هت هد هسا شعا تحانقرپ وب یکی ردارب هدرا یف مردنااحر

 یرکگیدلک هد وجو ندناق رب زککیا ندنغیدلوا ناهس هبارارقا هدنکوا
 یتدد نکیلوا ع راف ندنازاسحخ كکح هدا کا كردبا رطاخرد
 نخاف كع ژدار , رادک نعدنفا را قرلوا تاوج ےک هش رز وا

 یدسکرب هلل وب ناد ون یونگ ف کس س ر وسدنا شم یمغلعتووا

 هش رزوا یکیدد مرد اوقع هسلاراد| دهعل ی کا ماها قحرشب

 عفدسنم قلع كن هدنور ندن کیلا اعد نوراو هب ه دج هنکلم

 كنو رلدلبا اشو دج یس هلج ندنکیدلبا | هدهاشم راضح یتغددلوا

 یرابک هب ارس فر یسرا بودیک هارسنایراک كرلینحا هن رزوا

 یوم نکیا رولیکح یسهلج هلنهج ادنلوا مما ند فرط هکلم
 هدا ز اهد ندراپش رکیدروک نوکوب هدزککیداک هناروب ن را الا

( ۷۶( 



BD ESو ر  
 9۳ ۱ یک ربا ۳۹

 هک راهنوراهنلافلا ۶# هک
 ج قلا ن یر یدید زکسردی و تم رابا تطع

 ا ٠ ا * و a دن رزوا | نوتا

 هداز كب اکب ندنغیدلوا شلوا راح ود هتجزوردک قوچكبنس
 هدانزلا ندمر ه راج نوح ا قمردنونوا قر دک اکسو تود ارات

 هدع ارس ددا زتسد ار ۲ | مدلیا تبن دکلکمر و هکل هج هزاکس ی

 لوق یک كنهکلم ے ےت هن رزوا یکیدد كسکج هدا تماقا

 نالوا چ هدیاب وب ك فا قرهنالشاب هغمالغا هدر كجهدا

 ندزک ره راج قلا مرکشتع هدایز ییالوط ندد هناهاوخربخ 3
 اب E 7 هلکت نالوا هدنص وصخ تالکمرب و اکی

Eندمرطاخ مای"بوخ هک دلو | مرغ دکنوح مردا ز ا  

 ۱ یلپسلم تف و ا حک نال وط OS | ب ا ل هح دیههبح

 هدک دلک هل وب هاد هتشا یدد ا ٤ چ یرفیلغا داروا بودیک هل ینیدنلوا نفدایح قسربغب هیلعءانبغج دیم هو

 یدلبا ا کیس او ی >د دلوا ماسحا

 4 نو ک یر كيب 3

 قداص یجوز ی بوح کرد هلب ا زاغا دم لک هاد هدق دلوا حاسص

 هل وا رورسم هارد لاک ییالوط ندا یه راج بولوپ

 نون مدسیاردبا یت ندقح بانج یتسادحا كن هجوز ًاباطخ هممت

 هدنز و كرهد كسمر واط هدنکد روك یسودنکو تشسمرولوا

 ندنغدلوا سش ءال یاو" بوخ یس هج وز ےہ هدنغددربد قیا قن نالوا

 هللا قرات برع هد هبسیا شلوا نون# هدرا هجرد نکا لوبق فی رعت
 ا 3 یاو ا نادوفو اک

 بود |لقن قئشذکس سهدنروضح كسکر ه هرکصندک دلرال ست ینح وز

 نوڪ“ هحوز و سابلرب ن ص تاغ هلنوتلا هفود كب نواه رع هدعب

 ناد وف هش ندنو و شریدریو سا سلرب ل ز وک تیاغ یخد
 ندنتخ هرکصندقدلوا شلنا ناسحا نوتا هقود رک هب ولناتیلد هلا

 ( بولت ر

 روت تار
ah 



 oV ڍڳ بش زوهلودلارصان كلم ةباکح ۴ 3
 هدارو ا لر «روتوک هم هطوا بوتوط ندنلا كيت یبوز بوغلاق

 هنچوز ای" بوخ هدعت رلب دلب | اتو دچب ۱ ییالوط ندنرلفدشلوب

 هس اضتفا نوئاق لکھتا لست هزس هل. ا كرت یتعوکح هدارو ًاباطخ

 را را یرعرع هلتحار لاک بودبا*تماقا هدعارس ندنکودبا ع وثم
 هک یسودنک ندزمجهلو تب رومًمرب جد هرکی ردار و زردا

 بص لیکو شان E هيما ید دردفوب ههبش 0
 ندنشدنوا شلیا شا نسح ىتنم دخ خد موق رح بودا نوبعلو

 e هباد نه :ازاق ییعلتسودو تمرج تله هر رج

 یدلبا توس ردا ماش ییهاکح

 وچ یس دج كنس هباکح ز اح رف یس کلم رجتک
 هتسح زورحرف ور ر ر ان . كني دال اب هر هناکح یسهباد كز احرف

 نوعسب وادت e هح رد لاک و چ اا ك ارفطبو شود

 رل دم هژ وب هراح نسل هه هسا كلذ الح تان طا رهام هدا ز *اا یكناتس دیه

 قود RN رز ا ناخ یار نون یالوط ندو

 درصجد كب ل رغط تب ویسا یملکد هراکح یس هکلم مرا ک یدلبا ر

 قرهلوا لوغشثم ازور رف سکه ندنفب دلو ا خراف ندکفک هراکشو
 كندبعم اہک تقورتک | كلرغط رابدلوا رظتنم هنسلوا با تخص
 هرزوا كمروک یهلا یموم هن نوک رب ندنکدتنک هکلکفروک ی

 رکسرولیب یمکیدوسیکم رع یمولغو ابا طخ اک !هدنکدنیک هر وک ذمدبعم
 قلع هک هراح ه هد هسا راد دعا روصو هدب واد هلتراهم لاک هشلا اطا

 ندمغلدمل وأ رطنم هب هراحر ندرلنا هلع ات رایدمهلوا ر دتقم هرهژازا ۱

 ربذبلوصح هلرک هطساو كموزرا ییصاح مدل,ا تعجا مه هک اعد زس

 كهحبانج مدنفابهارشاب هن رزوا کید د مع هدکع | دیما یتغج هلوا

 هک نوت نردلاماراو دم ل لا تا ی
 یتتطاسو ك تاک نوکلو ۱ تاناقش رکھو د اوا ما هد نعم

 نایب هرس ن را ییهبدلوا تار ل وق كماعد E هدب | باط

 یکب لرغط بودیک بهار شاب ینوک یستربا هنیرز وا كن و یدہد مردہا
 ود یمچهاوب افش مولغوا هللا ل ابتتسا یمهار هيلا راشم ربه هدنغددلوب



 + راهنو راهإلا فلا ل 6۸۸

 ۱9 نا نالوا هدیابور سگ مدیخا دلا یوم بهار هبنلاوس
 ل . رورسسم لاک هي ارا شمر هد یدر و یباوجیدناو الوو ندنفرط

 بهار هداروایدروتوک هنس راد كرورج رف تادلان لرد | لقت یهار

 . هوزوآلاونم وب یدالشاب هکع و هنسو |یشاب بن او
 ندع دلوا شماعا مالکو رند هد دم تدم زورحر 5 نکا هدکعا اعد

 کلو | یلسم مردب ولیک مس ب ۳ ا هنن ردي لا زاوا دنلب هر ندرب

 هکع ر وب تولاق هغابا یک دد مدلوا با تڪ نوسلواررعش

 یشرب همش ندنتلیصضف كه ار شا هدنرهش رشک یالوط ند هعو وو

 اک جش |یساخشو حدح كن اذ لضافر هل وب زانخرف یدالشاب هفماعل وا تک

 هنتف افر نوح ا كنو قدنکم دتسا كعا هلاکم بوروک تاذلا یتسودنک

 كمرکو رع اں و دیک هده قا عسر اتسک قرلا نسی راوجو مادخ

 ینددنلوا منع ندنفرط بهار شاب یسمرکو را كنس ودنک« دنکدتسا
 نا هکلم لاا عوفو تودک بولاق رم هحرد لاک هل | اوج

 كيهاز شات نوعا قمالکا بس كنوب هيلا راشم کالم هدک دانا هدافاو

 لاوس نکو دنا هن ببس هدنسماعا لوبق ترا ز كزانحرف بودیک هن دز

 رویغ | تعاطا هح نانجزانخرف مدتفا هللا یموم بها هدکد لدا

 یب رظندنغیدقاب هلل رظذیرلتعد هن راودنک بودیارارف ندراککر او
 یی راکا یوم هن رز وا یرما كناسک روید اك ولس هباوزنا
 تعط 29 د روو e ۶ هلاکم هل رس و دن کک هسک دا لیدبت

 یباوح مع اروص هدتمدخ هک و دن کرده ییدلک ندلا هدلاح يکدلنا

 هبرمم بوعلاقندنفد دم هل وب باوج رب هثعالک ون كره ار كالم ند ۲

 هن دزن كبه ار ترا ز یارب ك لرغط هرکص نوک حاقرپ یدلیا تدوع
 اهلاکم هللا زانخ رف هيلا یموم بهار هداننای راک دابا هلاکم نودیک

 صا زطعب هباهبلا یوم مدابا لب ص2 یتصخر كن اسک لوس نوعا

 0 مرب ریدتنا ها وا ۵ ق رط هکلب ن حب دن وب دلتان مر و

 ندنید رب و, رخ هزاتخرف قرلوا نون هدابز هيلا راشم كله هن رز وا

 ( دوا )



N 

 ۸۹ ˆ وڳ زانحرف ةباکح ھت و
 یب وص هدنک دتنک هلم اكر ا ق يسرا دوا

 هب هفتص كود رپ هن رزوا یا كہهار ردنا لوو ییاهیلا یوم

 یدلبا اج ریساناکب زارب هداروا بوروتوک
 درب هل جاوا هدنرزوآ یراوبد كيف ص ییددر ووا كنااهلا یوم

 نوا قمراتروف کیک یشیدرب شلتوط هدق ازوط هدم روا بولیأب ج

 کاکرا اردد » دلش رب رکا و شل سوک ینربغویچس تک كکرا A دد

 ا هدر قحدراترودیا كيک یشیدربقر هلن وط هناق ك

 هلو د تدمر E یک زانخرف یفیدلوا شالا ےس رت ید دات

 ردیسکعنوتبس)كما ژررلبشمکیدروک منبهدازوب یبراب ناحا هرکضت دقدقاد

 هدزروس دم ا4 ایراتبشم دو بنوهتاقعو اتروفیرلیشد ك ہک کر احوا

 رد ااح هنو رویعا هقب ظوالصا ییصالخ كکک بکر اورک هد كک یدو

 رنا مشع ا قوج «دعشلدب | نط ءوس یراککر ا هک 4۵ ردفوب دیس 3 2

 شا ید د مدل ۳ فس ام ا ندملدلوا شعا هه ا لص

 یاو دنغابا زانحرف ںولک بهار شأب نکیهدرکفت یرلث وب املا یوم

 هناهملا یوم هرکصتدقدنروتو اقر ەلوا منام موق رح بهار هد هلآ نسب

 ییالوطا درب دل وب هدراکقا فلاع عا رسو هتعتط زانحرف یا باطخ

 هلتهج نکغیدلوا شع وا هناطیش «دیاب وب نسو ردنورحم هدابز نکیردپ
 لوس نوڪ اا نکفلقلوا صالخ لس نكسر ویناو هدتملع كرلککرا

 "رکی دنلوب هم تیرغ زار یک دا "رس هد هسم دلنا بلط یتتج مم كن اسک
 دخعالزانحرف هنن رزوا یکدد ر دکح هيه دبا صال یس ندء9وم

 کچ هدب! لدتكرکیلق ردلکد مزال قلعا م رف ےہ دنکی دروک یغیدالشا ۱

 یچس هرطلاح حالصا هاب رککیدتا لوو یمعاصد مب ندید الكا

 دیک و EET e ۳ دعو ین

 هدنک جم ۷ sS وار i ناو 9 هوا درک

 یا لوس هی اور ههک و اب اطخ هر املا یوم مودم . بهار

 یراکف نالواهدنتحروکد لاو ه به زا هک دید اکب و مدروک



ONY ۰ ٤ ۹ 
 ٤  1دا ب

 ٠ وڳ راهنوراهنلافلا #۴ 0۹۰

 قحا هد هسبا شلتروف ندهلا بضغ ییالوط ندنغیدلوا شا لیدبت
 نوجا هدانزکلم مکر نالیفاب بون اب هليق شع شنا كنسو دن نڪ
 یتحهاوایبوز كنسودنک هیلایومارب زر دمزال یسماتا غی رد ینتج رم
 مو انب هلت لاک زانحرف هنب رزوا یکیدیدرد روطسم هدردق حول

 شعر و یییاوجمرولسهدی| لست لصل هل نهج میدی اط ید ار کلم "

 ید یعسا بوتلو یت ارا هدارکلمو| خد موق رم بهار ندنغیدلوا

 كنهدااورب جه بولوا ناو نسح بحاص یسودنکو نکو دبا داشخرف

 یدید ردشلیوس اکب ادک یتکیدم ر ونک قجوچ لمکمرب هلب وب هبابلد
 یب یدقاربهدربحت یب رکمالکوب مردپ یا هنب رزوا كنوب اهلا یوم
 هلیسعد ر دشلبب هوا قشاع لصف اکب هدارکلم منکر ب شمامروک هدنرع
 هدنأب وب اسکهکنوح مرولبهدیا ناس یاعصوقو هرس مود م بهار

 اطعاتام والعمق عو صد رع ندنکب دل یرککح هيل اوا را لاوس کی

 کمر ول هدنا تیک نا هلهحو وش نوا كع |مف د ئ دا مردشلبا

 "رکناو نسخ نوروک ہد هچغاب وب یرمم هدنسانور داشخرف «دارکلم

 لروک ذ دفئاط هدنکیدتسا كجا تبع ضرع «رسهلکلیارثت هتسودنک

 یتودنک هثرزواكنوب "رکیدتنا در رہنا یوم كرهد ردناخ یسدفاک

 یددروکول و شعابوا لر دارت هحرد لاک ندرك هصعقاو ۶ | اعم

 دیماعطق ندقلو ا رکلاصو لات ردعتره و بویمراهبح ندنرطاخ یرلش

 ردشمالفص هینرطاخ و لابخاماد یزکیناو نسح هرفام عمهد هسیا شالا
 یدد

 هارب كردنارظذ هب امس !مملا یموم هکلم هرکصندنمالک وشا كيهار
 . ردینکمم كمروک ییاور مب ہد ازکلموب یی را ناما هرکصتدک دکح

 هرس یس هلج كناعوةو اسک ل و زب رع بهار یااباطخ هبهار بواد
 هدکع رک هد هاب ر نب ر تاغ هدما ور ید ن هک هل وش ردشمالی وس

 كلبا تسیحم ضرع اکب مدروک هدا رکلمر لز وک كاكا نکن
 یخ دلوالایماکا كما د هسمدلءادر ردقنرهو مدتنا درهدن هدنکیدتسا
 مدیا رالکا

 6 ودنکو )



 و

 0۹۱ ۰ ر اح رف دراکح ریت ۷

 كمراکفا نالوا هدنعخ رفک اا هلت اتم آو دخ ڭنسودنکو

 هطیاتلو ی ۰ SEA هدر ییقیلکل ندنفو> یکج هدا لدبت

 هک وبلاح ا a رزوا ا وررب درج من ءوسو توادع نالوا

 شا رو ۰ مکدروک وشا

 هدتفادص هلئر وصر هل راککر ا رار , هلمعیدلو | فّرعمیماطخ ن راع

 جاودزا هلبس هدازکلم ناربا کا ۰ مدیا و تیئما هن رلوج هتل

 مرضاح هتعواطم ددرتالب اک ون ةسلا یم اكەح بالج

 قر هلوا نونم بهار كوس ندنمالک ندا نا رج هلتروصوب كزانح رف

 نوا یساولوصح تلکوزرآ كنس مرق  ًاباطخ هباهيلا یموم

 هدننعع لاوس كنکیدلک مزال قلوب هدنکرح هن وک هن هباسک هک و

 زانحرف هلیسعد کج هرب وربخ هرس حاسیص لر :روچک تقو هددبعم كوي
 رانفرک هراکفا ناضه قاط رو كرةروتك هن رطاخ یی هدازکلم
 اوو ك ی کک وا و ی ر هارو
 دک ززو ناوک ےل یوم تهار وردوا ای 8
 نالوا مقاو هدیوح یکح هدر | ت توا قعاب هز هدک دلبا | تأقالمو تع رع

 مکج هیلبوس هرس منباسک ويب هدنب اوج هلا یوم بهار هن رزوا لاوس

 زانحرف هلکعد ید ابا بلط ی ؟عا مسق هر هرککح هدا | انا یرلیش

 یکج هلیروتک هنر هسلا كج هد هنره هلهجو یکدلنتسا هدناب و جڏ

 نالو ازکتش عرب ار هلک رس هک و كموق م بهار ندنکب دلبا نیم هدن
 مح هل وا هطساو هر < | تاقالم ك اردنا تعرع u هدارکلم

 ی را كن اسک هک هراخ هن هد هسرون ر وک بیر هزتس مشیلکت وب اعقاو

 كمردب هلچل لاک كن املا یوم هنسعد ردشلوا عقاو هد رک وب

 هرزوا قمارا یمدآرب نایلوا مجوز زونه هلبا راد كرت نیرسلوا یربخ

 ربخ هلب از اغا همالکر ارکت بهار هن رزوا یکیدید 2 رولوالصا حک یک

 ییجهو |یربخ ند رمتعرعو تکر حکاکی لرفط رکب ردپ بویلوا وبمدارح
 هل وش اسک طعف ۰ مدهعتم ن د هلیصح یتساضر هدب اب وب یک

 ۰ کس هروک تازاج احم هدنلبافع ت وختورک نالوا هدزس هکز سدا

 ندنکرحو تعارع نالوا هدل وب وب هلبا مالک دراهبلا یموم ندنکیدید



 هک راهنو راهنلافلا هناکح #۰ 6
 دتر وسط ددا وا یضار مردب قحا هدمهسدا «عهلو | نون هجارک

 لوب هلتد وتع هبارس ناه زس بهاراهش هلکعد مرطاح هتیعبت
 هتصخر لا صحا نوعا هلرسن رکیفاب هخهلرضاح كر هروک یرادت

 ۰ یدر و یباوج م

 ید بهار بودا: تعا طا هن را كيهار زاننحرف هنیرزوا كنوب

 هلاکم هل سهاد كزانحرف یکلعو ۰ ئا هى دز اتاکلم هرکص تدمر

 هدزس ! لک مز رع یا لک هدک دروک یهاریخد كلم یکی کدر وکر دنا
 راکفا لیدسبت دنا تفو زا هلب وب كم هم رک رکس ند رم هناخ

 كنس هاد هکن وج کس رس بیس اکو و كددا رویدبا تګ ندنکیدتا

 ندککلکعر وک هع دز BF هدو کار اکر اتصل ییدتنا تفو هو

 ییدد نم هسل وا راکنا ییدلوا E E یت نسج هح ردت

 قتوادع هبهروک ذه هشاتط زا نحرف مدنفا موق رم بهار هنرزوا

 رد شبا قشعت هب هدارکلم یناربا رب قح نوسروط هلو ییددلاق

 ۱ ۰ یدر و یباوح

 داوا كناشک ها هیاکح و لقن لیصفت رپ یلاعصوقو بهار تقولوا
 ڭم هع رک رکصفدک د لب ارکفت زاربكی لرغط هلا راشم یکی کیدلبا ضرع
 دیفأم عم هدمهس اف ام هدا ز ندنکحهدب اتع رعو تکرح هلهح و وب

 املا ییومو مهدیا تفلاع هلتهج ینیدلوا هدر حول یا یا ی

 تود کا جد قار هلهج و رب چه ندنغج هنلوب هد زکه باج زس

 هیکوا املا یوم هلیسمرسوک اضر یو ر هنتکرح هلهج وود كنس هع 0

 ىدلبا تڪ رخ ندرعتک هل ینندلوارار تهارو یس هاد

 نیزرسکغا فقون هد ر رب جهش ۍدلاح یرافدلواراوس بسا رلنوب و
 هفوکش هدیدات 8 اط ر نیلحابص تیاهن بولوا ناور هلود بک نو

 ند مرم ضایب یراراوید ر اج وبشا بولوا لصاو هریاچ رب ن نم هلا

 ینمرقهدنح وا رب كزراوید نانلوا رکذ یدیایهتنم هب هاب رپ لوم
 قر هلا هباجبوقا قمرا رب ندنتلاكکشوکرب شلباب ندنچاغا لادنص
 . هلکعا روبع ههو یرلبطود یکالز وک تالعوا ندنغید هلوص یراکع

 :« اویح )



 ۹۳ < زات رف باک جت

 ییکتر هربندرب به ار نکیا هدکبا اش اور س یاذکلد لخوا رلتوب

 ند هعفاو و ىع هاد هلا زانحرق بالا هکههرتد یدوحو تور دم د

 یوم بهار دنب رزوا یرلک دلبا لاوس ینببس كردبا فوخ هحرد لاک
 هاب وب رباح ول كش وکو ES هارون دن دلوا لش هلا سالت هلا

 یغیدل وا یکسم ك هرجا تسرپ ه له نرو ره هدمکید ر وک یراود و

 مس هو> بانج زرولوا فان ص هج هتسلا رروک یر رکا مدالک |

 لو ر مد اهساوا هاب رب 5 مروسدا فو نوڪ ا رس نکلا هکمردنا

 زانحرف الا یو هدنکن دد مدرولرب ةد ارحا هلتراسح لاکو رول وب

 یاجا لر عااط رک( رکاب یرککیدتسا ردنا ضرفیرکعب دعلوب رار هژمرب

 مردنا لمك هثشره هلهج و نااش هل اصا لهسیارواوا لاله هداروب

 هدنسارجا ك خیر وږ | هلازا یغوخ نوت تعاجش رککیدلبا زاربا هدا وب
 توروطهدلحوب ا مرولوا فلت دوخاتو مرولارق هب دنا ترهشا

 تەق وقلنا مدسلا نەدا ناوالم هل رس تولک هدنف رظ تعاسرپ 4

 كن هرحاس بوراع ج ییعاد هرکصا دکد ید نوتسلوا رکمولعم میدمهوا

 ها هن ایعک بهار هر اڪ زانحرف املا یوم بوش ود هفوخ هداز ك

 ب7 هرحاسرپ و كن لوھ A یسهباد هژرسع د ردعحهلواراتفرک

 هسیارولوا ول هکل متر دقنره یش یکیدتبا مالا 2 یجرولبم هلوا فلت هل
 هقول یدد ردوو هوش هلو هژ وا تیقا وم لا هتنلا نوشلوا

 IS هفحناتح تولک هل ازو ب وک بهارهدنرو رم تعاس ر

 یسادنا تم اقا هد رالگ ون یرلهدعم ردلکد ردتعم هغع ا یشرپ هرحاس

 تفو را ما هلا افصو قود لاک یدش نکا لود نلاخ ند هرطاح

 یک ین هکمردا راطخا وش هرس ید ر دقو هش هدارم دا

 یس ادرس لو اشر هد اره قحا بويات هل رظذ یھار كن دعم

 مک هدیا لفن هرس هل ه> و ا ا یهداموب نوسأوا رکمواعم معیدلوا

(۷ ( 
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 ی رکیعو زونلوا لوبق هلهج و رکهنالبوریک هنکشوک كنارف رهم هدعب
 ناب هلهجو وش هلبا ز اغا هي هباکح بود :رکسرروکر بش قجملوابجوم

 نانوط هدنط,ض تحت یناربا بواوایرهش زامش یتموکح رقم هکر لبا لاح

 هج وآ e تول وا یدهع لور هدنعسا داشحرق تاکلم

 8 ابطا رهامو قذاح تاغ ندنکیدوس هدابز كي یتسودنک یردب

 ندنسودنک یتهدلوا هر کل هس كلا یوم هت اعلا دعد كرد!

 نارب مر كنو رابدلبا ناب یکج هيم هرب ورح كن هنگ هفضل

 تاوج هنوکر رج ۵ هدنک» د E LL ككل ةسخ هنلعوا ی هاش

 یغج هیمالقاص یشرب ندنیس كمولغوا ع ریس یا بو عاج یب هح هلا

 هدعب بوبالک | ینب رارسا كر هر وک یتسودنک بودیک هلهج و وب مرولب ۰
 ید ن هش رزوا یکیدد كس هسعا روصف هدکلکعا ناب اکب

 منو ندنشدنلوب هتسخ ییالوط ندمگیدلیا لابلا نامر اهظا هکمادام
 هتسا نوا یکلکعات کک تل و هداز كب ییسو دنکي جد

 هبلا راشم الد ا مرلدا تيف ڪڪ نا هزسرولک

 بقاعتم ینکیدید هلا تدوع اعد رس E یسودنک نودنشگ

 لاک ینالو طادنسم روک ی یی هد گیدرک هنس هطوا كەد کلم

 هدا ز ندب مرادافو تسود 4 یا اباطخ اکر بواوا نون هجرد

 بولک نوع مدمروک نس وربندیلهلوا هتسخ هکنوج ردراو متباکش
 هن هد هسارلشا ا رطاخ راسغتس اب ولک ینکق وح كب اعقاو لدمروک یب

 اکب یشرب هقشب ندشتافالم فرش كنس هدعقوم وش میدئلویک هدیاف

 هدراکشو دیص تدمرب مدنفا هنن رزوا یکیدید نموا سخت تیلسن

 هدلاح وب نوه ر رک !هتسخ مداک زونهاهد ندملدنلوب

 نالوب 2ا كنهطوا هیلایموم هدا كلم ایاوج هک و2 مروم روک
 هلهجور e ناد عر“ یاهر كص ندقد راةیح یراشیط یرلمدا

 4 تویمالقاص ندنس یقتبس ا هتسح هسلا ن ملیار ارمسا ےک

 مدسید رداب ۇر رپ بیس هلاحو ےب مدبارتسا كجا ناب اکس سکەلاب

 هتاذ لقاعر یک كزس مدنا دن هدنکیدد كسمرونانا

is) 



 ۳ + زانحرف ٌدیاکح جت و۶
 یوم هتب رزوا مکیدید مدلبا بل هد از هنسعارثآتردقو كناب ور

 یع زارسا طةف یدیغوب مدهش هدنکحهدبا بت كنس دا ثخر ف هيلا
 كم ولعم مکجەدبا شاف اکتس هدمدشیا هدکعا مک ندسکر ۳

 هک N تلصج ع اونا هدما ور زالو تا

 نسح كتسودنک بولک رف ےک رب لز وک هدانز اهد ند روح هار وا

 توشود كر هي ھك | لمح هریص هلتهح یار هحرد لاک یاو

 هنل وب ردا در نب سنج مم هدیگیدلبا ت تبع ضرع قرهنآبف هنعانا

I Nهدم اب * ور ن هکذ وح ا ا ارد  

 نچ قوجكب نوک تک یشیدرب و نغددلتوط هنا تکیک تکرار

 هنابف ررطید كيک یشید هرکص تر وا رو هللا تفشمو

 یاس تودا درت هدر قحهراتروف یا تک را هد دلتوط

 معارف اک یس هلج مدالک ؟ینبرابلق روک ذ هلتهج و ندک دانا هدهاشم
 كنو یدد ما راستعا ع "دلاوح الصا هن راتګ كرانا ندر لودلوا

 بوایکح ب ویک د نب هد هسمدتسدا قعوط نفرط كراککر ا هن رزوا

 رولوا عفاو یسکع ك ککیدید ارس یدعشدجنروک ینوب جدن یدتیک
 اعواور دا ورو نالواببس هلاحو مب هتشآ مدحا یع زوک هرکصذدک دید

 او هح هد هساک د قد كعا لوغشم ن هد هر اور هدو هل ول

 روع 8 | كمزوک هل-هحور ج? یاسبخ كتس روا 8

 نکا جارخا ند زکی رطاخ یرک هقوشعم قرهلوا باوج یجدنب یدید
 صيصت هجوز هرس كفح بانج ك رهدیک دنکلع ندنکلم نوقااق
 لرککل هتسخ مایما ندرمغجهلوب نسودنک ملهبارا یهدازکلم یکیدلبا
 هدیاب و هلا ناس ۵ کد ردب یی دلوا ییبم هنس وزرا كعا تحاب بس یپس

 هدانز هتد شنا داشخرف یاو مديد مرد آ ىل وا ییتصخر

 ناب لصفر هن ردي بودک ق ر هغارب سو دنک ید تولوا نون

 بورس هنارا شم هام ایل لس شش ن کلا نیت
 تک رح ندزارش هدلاح عیدل وار ۳ هدنن تور و رامدا خاطر هتفافر

 لصاو هن رهش (هن رغ) هرکحص تدمر و قدلوا ناور هلو هللا



 ۰ هک راهی راملافات ۹
 ۵ نتسم رب نالوا تن هدانز کل هنتسودک كن هعبت نادا یراق
 ده اربخ یرلوصو هنا ارو !مزب هیلار ا ۰ قدالک ا کی دلا | تعوکح

 ندنسانرو نوح ااا ی نور شوج مر هلن ل اتا یداشح و

 ترذعم نایب ییالوط ندنکیدم داک تاذلإ یمودنکو شمردنوک یتبرپ
 یرطاخ تک هلدنونم راهطا هدصوصح وب هسا ناسخ و ۰ ردشتا

 2۳ مع مر ناطخ ديلا يوم تاد نالک ةلابعتسا ۰ یدلبا راستا
 لس احیلوسا وند ارا شا تافو ییودح لوا نوک جاقر

 داشح و ند نمد تار ات هحرد لاک هن . رز وا یکیدید ردشمامهلو |

 یبابتبحرف هل ارا ثم كلم لد كص هشارس کام رار ها

 یجومتساهن ۱ AREER E کی هنول رس

 یتخحهلو ا یدهع ۳ كنسودب کک رت كلوا شموس هدان ز ر

 داشخرف هنب رز وا كن وب هلغل واشعسا یتسعا تماقا هدن ارس ۳:9 ۳

 داخ رف هترشا یدلیادعو کج دیا تعاقاهد هنا رغ دیدم ااو

 بویلشاب هخل وا لئاز تک تبک یردک كکلمراتخاهعشد_لوبهد اروا

 ید هیلارا دمه. دلبالاوسندنرد ننافو بسكن هد ار اهکلمداضخرف ن نوکرب

 هتسو دنک هنن رزوایسعاقشعن كرهروک هداب ور یس ۳ لع

 نون دواو شمردنوک رخ هن ردب كالا یوم هرزوآ قلا هجوز
 یم هک رک هک هراج هن هد هسدا شمل با ناب یکج هرب و نس هک رک قرلوا

 هر ا ار رب الصا بوقات هارد ناخ روک دع ها
 اطعا یتباوج یسالوط روذعم هدا و كنسودنک هلتهجوا ندنغيداوا

 ماتم دل ض ار هیههدب | لمح ولردرب کوب یود هنن .رزوا ییددلوا ا

 قاو یب هکلم لوا ځد داشخرف نکیارد | هک ینکیدتا تافو
 یلم هتزغ هنرزوا یکدلبا نایب ییکیدلبا تقرا rE هرزوا

 هداف هد هدا شبا فیاکت قیسعا تعارف ندنسن كداشحرف ردعنره

 یلاععوفو بورغاج یب ید داشخرف یدتیک هسلجم بو بوی
 هسبارولوا هلتروصهنره نو اقلوا یلسنهنسو دنک هج دا نايب
 لر هردتا و تر کا یس هکلم رعنک ب ود ڪڪ نوسلوا

 1 رولا ) ۱



 ۹۷ هک زانحرف ناکح رهن

 تقو هلابح نوکلوا بولوا نوت هدانز هلا یوم هدک دید مرولک رولا
 ردا عادو هل کلم هتزقو یس ودنک هدخآوا نوک ی سرا بوروجک

 مدلبا تک رح نداروا هدلاح میدلوار اود هتارب ریسلا عل سس تاغ

 تاکش وکو بمکجر وتوکیزس هنشاهرکصذد کد روب لو رانوک جاقرب

 ندناویح كلر هروک ینیکألز وک تالحوا بولک راح هدفرط یییدنلو

 هبوخ وا .کصندکد چا وص زارب و مدروتوا هن رانکوصرب بونا
 هدنرافادا یتروا ساطا هدنو ز وا هدم دنا وا ندوحم وا مدلاط

 یسهلج هکمدروک كيك یشد ددع تلا شب لیقاط هقلح نوتلا

 یی رک دک ود نشا زوک هدمداشخوا ین را و دنک ب واک اکب
 هدرب مدرشاش E هو و ان٥ هل قر هلاق هدر هحرد لاک هکر وک

 مناخرب لزوک ت باغ هد هرجا رب هدسکید ریوچ هنفرط كکشوک یاب
 مد ابا هده اشم ینکیدلبا تراشا نوا مکاکتک هفرطوا بوروک"
 ناسنلوا رک ذ نکنا هدکتنک هفرطلوا بوغارب یماوبح دن رزوا كوب
 هجر وک ی رک دک هکوا یراضعب بورصا ییکناكماونا راکک
 ةنسوص ياکشوک هسا ا هن ره مدلدا چند راک دنا قلوا علام:

 قر هتوط ندلا بودبآ تافتلا هدادز اکب مناخ هدک درک ورا بوراو

 قدروئوا ریارب هنب رزوا ردنم بوروتوڪص هب هطوارپ ن نم تاغ
 نوک ا وک هدنءارلفاسط یح رز هراج هرکص ند هیحاصم زار

 لر هرب و اکب ب ولا یلزوک هداز لا ندنجنا هم ود ره هاکمروتک راشع

 اخ اک بور دشکد یس هره> هر ندر نملارولا هک رغا یشع

 راندا ترا سج هنکشوک كنارف رهم یک كنس روسج "ینجا یآ

 لیدبت یکیعیبط لکش روک هدنس ییارج نالوا صوص هنس هفاک
 باغ ی الک نال وا صوصخ هرشب عونو !رک هنلکش كيک هلا
 بقاصعتم ینکیدید نوسلوا هدنرب تالفع نوسحما رک ذن یکتخت دب كردبا

 لوم ندسلطا لشب تاذلاب موق مو مدلوب هدنلکش كيک یهدنک

 كيك هداز ندزویکبارپ هدب یدنروا هم رزوا بوروتک یتروارپ
 هدکعوش ود یی هیلب ميدلواراتفرک هداروا رايدر وئوک هلحرب ناناوب



eهک راهنو راهنلا فلا #  
 ۶ یکجهدا بسک ل اح هن ههر وک د الا یلا یب هناذ ناشلوب رکمشاعو

 ۱ عا رد نواز گن ار هلح معدن وب اه مدا هدکتا رکفت

 ن هداز ی سلا او لزوڪڪو 2 اف یر م

 مدالکا ینفیدلوا یِس هعوبتم كنس هلج ندمگیدروک یتیدلوا
 كز ہرا وا اط 6أ ند عر دنلوب یر یک نداق ادعک هدندزنو

 نا ٥ج رد رسند افا رو ارد رهم م هرس ےب مر وجا هنس هلج

 لو ار دقت نب هکنوح ردشلیا قلخ هدتعیط فلت هدیرکیا مزب قح

 یسودنک رد هدکعا كلونوكا مناد سکعلان وا هدم هس ارس كجا

 هتسادخک كر دید مے هدنتین كعا كل ویارب ندندعلو هدارون نوک.وب

 هرکصندکد ید كس هرونک همهاد بول این رب لراککب و دبکم کهدل او اباطخ
 نب قفتا ام فک هسا نداق اد هءوق رح یدلوا لخاد هکشنوک

 ندرزف جد الا یموم یدروئوک هنس هریاد كنعاخ یرغوط بولا
 دن رزوایکیدلبا رها نسمروتک بودیک ییاب یکیدلب وس ینعما هرب
 تر ما یدروتکر ادعمرب ندناب رو ڪڪ ذم بودی هموق رح

 مدام ۲ یااکیهدعب یدرحااکب ی وص هر ۵ TE تولایفصت كلاب

 یکسا بفاعتم ی د للا هک هيل صا نئیه نوعیح ندنلکش كک

 ا یمتکلعو ساهدعب مدنا ق هنعادا توش ودرکسنیاو قرەلوب لکش

 نککع هدک ك زس نب اهلا یوم هدنکیدتا لکت یمالک ۰ مدلیا اطعا
 ناب و هناکش تک شرم ند: زاك يا 0 یسهدارکلم 7 تتکلع

 e تا اغیسودنکر داف رهم یکتا ت ولوا مرش 3

 هدنکحهدرا ماقتا دحا هسل وا قحهلاربخ یش ا د هد دا میشه

 ندکلکعا صالخ یرس نوسلوا كسا | رولوا هنر ھ طو ر دق وب هش

 هک هوش دنت دن كعا كلوبا هداىز اهد ىح ملوا نایب هلهجورب جه

 مکسحهدنا تنواعم ^a سلوا مارح ل ۳ ۳ GENE "کلم 9 اوا هکتسود

 2 1 یرکیدتک هدننارتس اف کلم ریعتک زس هکمردنا فاّمعا یئ باروش

 (زبزرع)



 348 وڳ زانحرف هیاکح دمت
 لیصح یتتنما كنس هقوشعم لرکتسود هرکصندکد مدلی مدآ زب رع

 نرولی هلوا لصف رککیدیدوب مدنفا ناما نب هدنکیدید رکس ریهدبا
 ن اهلا یعوم ذنب رزوا مکیدید مرریدلی مدازپ رع هدلوب هن یعدننک
 "رک ه سوا را روصقەدارجا هلتفد لاک یس هف اک كت امیلعت کحمو و هرس
 هدط وار یسودنک هرکص ندکدید رک 9 دصم لئان
 منو امر کرک یسهسبلا بهاررپ هدنلا هرکص تدم رب بورک

 هرم هتشا باطح اکب تواک هدلاح یتییدلوا یطوقرب لومعم نا

 ی کک قرا ناور هلوب بولا رد رلنوب ریش قجملوا مزال
 هلبا غاب نالوا هدنګا كنیط وق بورا ق ج یرکباوئا هد رکخفدشالقاب

 "رکیالغا ید یرک بوبیک یناولا وب هرکصندکد لیا الط یرکیدوجو
 هرس هد رککیدتبا فداصت هرلظفاحع هداروا بوراو هتسوق لرش هدعب

 تراز ییاسک میهار ن جد سس هدنرلک دشا ل اوس یر ککیدلک ندهرب

 رو ناوج مدلک نیک صوص ندنفرط برغ هرزوا كما

 یک دلبا باع کلم وا اسک اود هک قجیلوا کو اعم
 ربخ یزککیدلک نوجا تراز یتبوا رس هتشا ردت رب روهسشم
 دلت اعرو تمرح لاکیرمم هدعب بولاق هنکغادا یس هلج هدرککیدرب و

 كنیدیعم اسک یرس یخدلوا بوروتوک هکب لرفط نانلوب یراکلم
 رکید ید موق رع بودبا ےلست هیارها بهار لوب ناشلوب نیسز

 ینارطا نوت كدبعم وپشا رد راکچهدیا بلج هنیدیعماسک هلبا نیباهر
 كي وضوا تول وا طاح هللا وص راثیق رسشتا هدنقع نوشرا یترکی

 ندنغدلو لخزودرب لومعم ندکلح ههغرف تباغ هدنسهتوا
 بها شاتفووا ريکا . روک ل کشم زار قعالقا هدنعم هلتهجو

 تجز ردقن ردقهیهاک هارو یدرفس كرصع یا E هرس ارھا
 کاک دتسا كمروک بود | تحاسهدب دم E تعشمو

 !سودکرلناسنار ديف راس اک یدنکو ردععم هد دیعم اشک كوس

 كسروا هدا تدوع هکتکلع لردا تدابع هدارو کلا نس نمهروک

 !اعاطمو دک نوعا تراز ناسک ااوج کو ید نس ردگج هد



  ¥ A7اه رالاو راچتلا فلا ۱

 یسودنک هکمادام اک دلوا قرهدالکا یتکیدتسا قمیخچ ھنن روض

 دن كلج نیغرفو ندنرزوا وصرانیق و كشرویسا كمروك
 هلا رورس لاک دنس ندنکحهسد ردمز تاکاکمسک ندر ژو

 .كغا یک شاط یبوص غا مکید رو اکس هکنوج ! مک لر هیروب
 روراک هدبعع لصاخلا ردکلام هنسهصاخ قعاقا یفرط رب ججهو

 یسبهار شاپ هدعب كسکحهدب | تدابع نوک نوت هدنکدروک ناسک
 نوروگ تو اکا نوک تزد نوا هذعب ردکحهدب | لود هخلد ال وا

 هلا زون ضا کجە و هرس نکیا هدوخ وا موق رع ینوک یجب نوا
 یرس كالم ندنکچهدن ا تافو رع ا ردا سح یتا كسردنا الط ینورپ

 قی روم امو ردقو همش هدنکحهدلا بسصذ بهار شاب هت رب كنا
 نفدارکلم هتسح یاد وا لشعا كرت كن ابطا ںودیک هدرگغددلا 1

 یوم هيلع هان رولوا باش هد رککیدسا سفنرب هن رزواو رکسرروک

 هدس یسلاها ناتسدنه نوت یشلوا باافش هلهحو وب كملا

 یی یراقج هبوط هدنماعمزب عرب كلو كب یرس ندنفحهلو | رشتن

 ندرکترهش درن زاخرف ینهکلم رم هلتهح یودآ هایتشا

 نالوا هرس هتشا ردکجهیسا كمروک یرس قرەلوا نوس#
 طوشم هرکنراهم درس ضوصخ قاب تولوا ترابسع ندو مایع

 (ییکجهدیا ارجا هلیماسم یتتامیلعت كزاسلک دش یدید ردقجملوا
 كچوكر نائلوب زو ضا هدنحا اکب املا یوم دن رزوا مکیدلیا دعو

 یدرب ویدغاکر نالوا ولب زا اعد جوو هداشخرف هلا یطوف

 عادو بقاعتم یکدد رولک وشه هکلب رکیدیک نداروب ید

 تیاهنمدلوا ناور هلوب اهجوتم هرعنک هلتکرح نداروا هرکصندک دلبا
 یطوقسونا یعدوجو بورافیج یعاوئا هدکد تبا برقت هروک ذمرهش
 ی یراطذاحتبوزاو هنس وقر هرکصذدک دلا الط هلن عاب کک هدنعا

 لص الا یدلیاےاست هبهار شاب یخد هيلا یوم بوروتوک هکب لرفط
 مدنلو نیعیلو بصا بهار ساب كرد ا ارجا هل يمام یتا میل عت كر انلک

E مرهش هحآوا ناناقتش كردبا سفن ییهدازکلمهدعب 

 ( كنەاکح)



 ارد
 ډم کود حر اک Nt یی تاک
 لبا سیاسد ولاڈ وب د :یڑبسو مدعا قلوا ركل وهح ةذبذم

 یدید مرد | بلطیرکفع نوا مکندردیتا عوج ر ند رتا
 نار , هد هسا دلوا تۆ هتک دنشنا مالک ب كپلا یوم هسا زانحرف

 بواوآ بیس هلی | وفع ,یهحورشه تیک تخم نالوا هلس هدارکلم

 یوم دن ززوا یکیدید زکیدپا هنو دیک هکشوک ی دم ًاباطخ هری

 قبجا ن و هدیگبدنیک هکتشوک هرکصندقاروپ یزس مدنفا هلا
 هب دطوا ن کندتشدا | دنصرب کلا بویمهلو ی ه هسک« ار هک ورا بولوب

 و هدن راق اناو هپعلخ و «دننوب تم مدتا لوخد

 كم او لنت هدفروک ییکییلبا تینا وا ماخ خم ونلغابیرالوقو
 مصالخ بلس ےب ہویا :هد دقات اکب بوز دلاق یشاب دع دال اب هززوا

 یتغلد وق لاو یو دنک كنا یش نگر اک

 داك هن ر اوبی كم ارب تدب هن ځ ریش هآ ًااوج هد مکیدلبا لاوس

 رولوا كج هروک یس رکا دوق لاتو یب نوجا عید راتروف یس میشم
 هلاح هل یز ید ۷ "هنارزوا کد ر ردیا هلءاععد هداب زاهد هسدا

 لک منت ندم دلوا هلا رفاک هلهج ورب جھ نو دیک لن ودا رت

 نوعا رکتروق كس فرطر زات وب مردبا رج "ون یوا فلت رار
 زاتلک ندنکدید مرولا هع زوک "یشره هسدا کم رکا ردمزال قعا هن

 رد هدزرکلامصالخ ندزکفیذلوا روسج تیاغ رس هلبازاغا مالک

 هد ری اځ هلکعج یم ریشه هدف رط برغ بود یک هب هاب
 یفیذتل وب «ریوطرپ ندسلطا دلا كن ابو ینفیدل وا شو وا
 رد هدنجما كن هبوط ل وا یراسخا كمرسجاز مب ڊ هرکس زروکح

 رک هام ردولبب هلا یر ایا نالن یا هجا ڭا هر وط هتشا
 ردک ی دعشن دهی مو را ولرد هعشب مرولوا صالخ

 هر هغ اب نوفرخ ن دکشوک دلبا اطعا باو مررونک هرس یراضحا

 تلا كنشاب و فيدو وا كل هرحانس عقاوسلا ف تودي
 دن مدرب ردنا وا یتسودنک هد هسهدروک ي دنلوب هر وطرب

)۷( 



 ب چ ابا را لو ۳
 زودی ین موقع رحاش تباهن مدم هدبا ثرابچی هفلا
 شینونم لر تک نا توری و واک تولان هو وط
 : ییاهلا یوم بورافرعن ند هر وط یرابتخما تیاسهن و
 شا مادغا یټ هرخاتس هاخ لوا هلهجو و هتئنا مدلبا ضالسخ
 ززولی هدیک هکنوک نزسکعا فوخ هلهجورب جه ندمتبدلوا
 ندنل| یژاتحرف كر هد ردرظتتم هز هللا قایتشا لاک زانلک هکنوڅ

 تبحاضم یلبخبوشوروک هلا زانلک هداروا یدروتوک هکشوک بوئوط
 راک کس یرغوط نوت هب هاب قرهلوا هدکلرپ هرکصندکد لبا
 هن ر هیلصا ته نس هلجب كرانوب زا نلکو رابدنیک هلحم یفیدنلوب
 هلرلث وب رلبدناسق هتسشغانا هدننض 2 یس دفاک ےک دا عاجرا
 هد هرص یرل ةدنالکا ییرافدلوا یخ یراطعب و رات ات یراضءب
 هتغا | بودیک بوروک ینفددلوا داشحرف ۳1 یرپ ندنرلچنا ع ږی
 یا هنب رزوا یکیدید زکیدنلوب هداروب هدب ولوا لصن مدفا قره بف

 یخ مرکه دش مدتنفا توا هيلا یموم هدنلاّوس وید كسه نس ع روت
 كرهد مدرونک هزمب ن هکلمرعنک نوا زکلوا رورسم هدأت ز اهد

 توناط ی رکیدک ید یسک هدنکبدلبا مدفن هزانحرف یداشحر و

 بود یک هلخ یتیدنلو دل کیک نیس د زا" نکدا هدکعا تبرانوب

 . لزانحرف یراناو ۰ یدلىا عاجرا هن هیلصا ته یس هلج

 ۰ رايد ابا هیاکحررپ رب ی ولت ذکر س بوروتک هنروضح
 نهج ینرلکدروک یی رلقشاع «دنسارا راکک كاکرا هداروا رلکیکو بغا

 هاج یراتکلم عادوا دعب هللا زانلک بولوا نون هلی هدابز
 : زلی دلبا تع رع

 ناراو هل ازابنلکو زاننحرف «دکشوک هرکط ندنرلتع نع كرلتوب

 یس هلج هلک هود اردا تءاقانوکچ اقر ٬داروا بو ۳ یس.دارکلم

 . راپدلیا تلصاوم هنب رهذ هنرغ هلتغاعو ته
 نی آر هش ینارجا هدم كاربت یتتدوع لدا-جخرف ید یکلم هنر

 ًارجا هد هلمکم تروصرب كتم جاودزا هلا زانخرف لر هیلبا ترسو

 ( هئم )



 جو < زاحرف ةباكح جت #
 یرلفافز ةد باث تعاسرب هلترشابم هرّوس هلتهج یکیدزب و را هنسفلت
 بلط نس هباکح كزانحرف هيلا راشم كلم هد ةرصوب و یدتوا ارجا

 * یدلیا لقن لیصفتر غرهس ندنکیدلبا
 كنسو دنکب ولوا هتسخ يکلم هنرغ كر هک تذم زار هنر وا كلو

 دلکلبا بصن دهع یلو یداسشخرف هجب الک | یغیدل وا بی رف ینافو
 ر سس سلاج هی رب هرکص ندننافو كهملاراشم كلم ید هل یموم
 یتموکسح نامز كردبا وزرا یکتا تدوع هناریا هد هسیدلوا تموکح
 لب ا زانلک ید خرهس بولوا نیسګو تینونع بجوم دجلاها هضرچف
 هناا یزانحرف یس هفوشعم خد داشخرف یدلیازاغا هتموکح یار
 تذل مه كر يک درک هک نسافر كن ردب دار نورد

 د یدلوا بام اکو دا زر هلتلص اوم هن هقوشفم هدمشو تموکح

 یک( تب حس
عبر هرغ ق

 ۳ ۱۹۰ لوالا 

 قوق یبطرارکت كر اهنو زاسمن فلات
 هکب دش ار ىلع هلبا اش اب یماح نطصم

 رد فا
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